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Nem csak húsvét
alkalmából…
Arra gondoltam, talán ide Kerepesre is érvényes lenne egy idézet,
ami egy Soroksári testületi ülésen
hangzott el. Bár a mi településünk
elsô embere nem biztos, hogy
szót adna egy olyan Imára, amit
esetleg sok mindenben érde
mes lenne magukra venni, mindannyijuknak. Soroksáron Preklerné
Marton Ilona képviselô szép gondolatokkal, így kívánt boldog ünnepet képviselôtársainak:
„Uram, tégy engem a Te békéd
eszközévé!
Add, hogy ahol gyûlölet tombol,
oda én a szeretetet vigyem.
Ahol a bûn uralkodik,
oda én a megbocsátást vigyem.
Ahol a viszály szertehúz,
oda én az egységet vigyem.
Ahol a kétség tétovázik,
oda én a hitet vigyem.
Ahol a hamisság kígyózik,
oda én az igazságot vigyem.
Ahol a reménytelenség csüggeszt,
oda én a bizalmat vigyem.
Ahol a szomorúság fojtogat,
oda én az örömet vigyem.
Ahol a sötétség rémít,
oda én a világosságot vigyem!
Uram tégy engem
a Te békéd eszközévé!”
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Kell e Kerepesnek Rádió?

- Springer Friedrichet, most én
kérdezem, mint a Kerepes Rádió
illetékesét.
Média háború folyik-e Kerepesen?
Nos, lehet, de inkább csak szokásos választási fogás, a politikai
ellenfeleit szeretné elhallgattatni
egy regnáló vezetô. A nevét kisem
ejteni: ugró, ugribugri, rádiócska
és más sértegetések. De több a
kérdés ma még, mint a válasz. A
polgármester fel - bejelentései, mert
nem elsô és lehet, hogy nem is az

utolsó alkalom. Nem tetszik neki,
ha kritikát gyakorolnak felé. Szerinte
bulvár médiás találgatások és egyoldalú tájékoztatás, sôt híresztelés is a
mõsorunk. De nem az. Én hiszem,
ha teljes egészben vágatlanul minden testületi ülést leadunk, akkor
errôl véleményt is mondhatunk. A
testületben a polgármester papol,
de leadjuk a templomi közvetítést
is – és mit hallunk? Még ott a
templomban is, mint a testületi
ülés hangfelvételén. Na, ki osztja az
igazságot és az észt? De szerencsére
nem igét hirdet.
Pedig az szerinte „langyos”, pedig elhihetik, szívesen mondaná
tán azt is Ô. Meg is jegyezte már:
„Nem tudja, ez az atya milyen
hatalom is van a kezében”. Igaz
is! Volt már, hogy fel is ment a
szószékre, ahova a pap se igen
megy fel. A templom is a szócsöve.
- Régebben többet szerepelt a
rádióban a polgármester. Mostanában mi a helyzet?
-A vízcsapból is tán, de a rádióból biztos sokszor folyt – beszélt

Ha én polgármester lennék
Elgondolkodnék azon, így az országos választásokat
követôen arról, hogy érdemes, szabad-e még egyszer
megmérettetnem magamat az ôszi önkormányzati választásokon is. Tudom, senki sem úgy indul neki a
négyéves ciklusnak, hogy rosszat akar majd cselekedni,
hiszen alapvetôen minden ember remélem, jót akar.
Csak valamiért nem mindig sikerül. Na, akkor kezdôdik a mutogatás,
és sárdobálás, a kritikus „hozzáállás”, végül pedig a mentegetôzés.
Nem én vagyok a hibás, hanem ô, sôt, az is, aki mellette ül. Hol Bók
pakol, ki, hol Bókra pakolnak ki, és ettôl mindkét oldal hiteltelenné
válik, miközben a településen elvétve vannak jelei annak, hogy itt egy
komoly testület dolgozik.
Ha én polgármester lennék, csak azért nem indulnék el, mert beleszámít
a nyugdíjamba, ha egyébként esélytelen lennék. De mások helyében
sem gondolnám azt, el kell indulni, és oda kell tenni magunkat. Ha így
haladunk, a fél Kerepes polgármester akar lenni, ami nem baj. A baj az,
hogy nem gondolják végig kellôképpen. Ha én polgármestere lennék,
akkor ismertségemet és a kapcsolataimat felhasználnám a falu érdekében. Ez nem egy szakma, ez több annál. Küldetés, és nagyon nehéz
helytállni, ezért akinek már van jártassága, az többet tehet felelôsséggel.
De én nem vagyok polgármester, ezért csak a gondolataimat oszthatom
meg Önökkel, és akinek nem inge vegye magára.
(http://users.atw.hu/szabadvelemeny/pdf/0605.pdf 2006)
Franka Tibor
Érdekes olvasni való. Minden régi szabadvélemény újság
letölthetô oldalunkról:
www.szabadvelemeny.atw.hu

és nem volt ellenséges, a rádióval
szemben sem. Nem voltak kirohanásai testületi ülésen újságban.
Sem személyes perrel való fenyegetések, amivel minket illetett. Most
már a testületi üléseken, a rendezvényeken elhangzott beszédekben
üzenget a népnek, rólunk is, a
rádiónkon keresztül. De leadjuk
és ez így korrekt. Nem vádolhat
minket senki manipulációval. Aki
neki ellent mond, sôt kérdéseket
fogalmaz meg, amire nem ô válaszol, az lehet, hogy bosszantja.
Nálunk a nép a hallgató az úr.
- Azt beszélték a Kerepes rádió, az Franka Tibor rádiója. Mi
igaz ebbôl?
Semmi. Hazudott, akárki mondta. Egy ötlete volt a Tibinek, amit
én meg is csináltam. Ígért 500
ezer forintot, a felét a létesítésnek. Végül ez milliókba került, de
sem Ô, sem más nem adott egy
fillért sem. Azt mondta: – Miért
adnék bele pénzt? Ez úgy is mind
a tied marad.
(folytatás a 7. oldalon)

Húsvéti
mûsor a
rádióban:

Már megszokott, hogy „Jani
házhoz megy”. Igen az utóbbi
években 30-35 kedves rádióhallgatót kerek fel Dani fiammal és
persze finom kölnivel. Mindent
rögzítettünk is, majd sok – sok
zenével a következô húsvét
hétfôn le is adta a rádió. Így volt
ez 2014. április 21.-én is mikor
sokan nem hittek a fülüknek, s
a szemüknek sem mert, hogy
a rádióban és a kapujukban is
ott voltunk Danival. Köszönjük
a szép napot és találkozunk
jövôre is!
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Havi könyvajánlónk:
Nem tudják,
hogy nem Grassalkovich volt Végre itt egy új Franka
mese könyv!
az építôje?

2013. december 9.-én megjelent
a várva várt könyv. Mese, szatíra,
dráma, limitált kiadásban.
Boros féle mosoda, Tsz iroda?
Nos, az lehetett, de, hogy az épület
születésekor nem volt „Grassalkovichház” az biztos. A márciusi testületi
ülés 15. np elôadójának a híres
írónak, aki egyben tucatnyi könyv és
kerepes monográfiájának szerzôje,
ezt tudni kén. Nem? Nem tudja.
Grassalkovics 1719-ben szerezte
meg Kerepest, de 1713 ban már
felépült Kerepes, és tán pestmegye
legrégebbi épülete. Ez a Váradi
káptalan, egyházi tulajdon volt és
ôk építették Provizoruknak – a
tiszttartónak Kerepesre. Biztos nem
tudja, hisz könyvében is hasonló

sületlenséget ír a monográfszerzô.
(egyébként szép a kötés és hibátlan
a papír is, amin íródott)
nos, ha ezzel az alapossággal jár
el más ügyekben is polgármesteri
teendôiben, akkor elég baja van
a városunknak. Mivel azonban az
ingatlan tulajdonosa, a református
egyház aláírása hiányzik, a pályázatnak egyelôre lôttek, mivel a leadási
határidôbôl kifutott az önkormányzat. Vakarhatja az ôsz fejét hol
is szúródik el a szuper pályázati
lehetôség. Kérdés, hogy a 150.000
Ft pályázati díjon kívül, van e veszíteni valónk.

Sajnos, kerepesen nem kapható
e nagyszerû mesekönyv. “ Hallgat
FRANKA még fekete Metált?”
- Ez a címe. Filmet is forgattak
belôle – Mesefilm? De nem Kerepesen készült, az biztos. De a
sok mesérôl itt is forgathatnának
népszerû polgármesteri kommentárokkal filmet.
Mirôl van szó a könyvben?
Egyszerû a történet és meseszerû:
Minden magyarázat és szó nélkül Franka nyomtalanul eltûnik, és
csak hosszú évek múlva jelentkezik Svédországból. Senkinek nem
hiányzik, és nem akarják, hogy
visszatérjen…. Love story, krimi,
szappanopera. A kerepesi többség
számára Mikis Wesensbitter könyve
csak vágyálom és mese. Bôvebben
itt: http://vimeo.com/81106895

Könyvajánló:
A történet az Egyesült Államok
egyik legelôkelôbb egyetemén, a
Harvardon játszódik. Az író az 58
as évfolyam történetét írta meg. A
könyv lebilincselô, nem lehet letenni. bevezeti az olvasót a különbözô
társadalmi rétegekbôl az egyetemre
bekerült gondtalan fiatalok érzés
és gondolat világába. A talpon
maradásért és a magas követelmények teljesítéséért. Vannak köztük olyanok, akiknek a családjából
nemzedékek hosszúsorán át jártak
a Harvardra és bizonyítottak. Az
ô leszármazottaiknak az esélyeik
az indulásnál jobbak. De van, aki
keményen megszenvedi az itteni
elôbbre jutást. A történet öt rendkívüli tehetséges fiatalemberrôl szól,
akiknek az életét megismerhetjük.
Sok viszontagság után, hogy az
életben sikeresek legyenek, de sajnos nem, egy elbukik. Van, akinek

majdnem minden álma és vágya
sikerült, de milyen áron? A Sikeres
évfolyamtársak, világhírû zenészek,
szenátorok, kormányzók, orvosok.
sportolók. Az Egyesült Államok külügyminisztere, a Harvard Egyetem
rektora és egy bámulatos hôs, aki
az életét áldozta mások szabadságáért. A könyv 1983-ban fejezôdik
be, amikor a 25. éves találkozóra
térnek vissza az évfolyamtársak.
A történetet nem részletezem,
hagyom, hogy a kedves olvasó
is kedvet kapjon a könyv elolvasásához. Az író Erich Wolf Segal
aki 1937.ben született Brooklynban és szintén a Harvardra járt.
2010-ben halt meg szívinfarktusban. Világhírû mûve volt a Love
Story, amit meg is filmesítettek.
Aki ezt a remek könyvet önöknek
ajánlotta:
Kertészné Szente Margit

Kaphat-e kizárólagosságot valaki,
Kerepes történelmi dokumentumaira?

www.nap19.hu  nap19kft@gmail.com
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A március 31-i testületi ülésen hangzott el, hogy a szlovák
önkormányzat szeretne megvásárolni egy anyagot, 300.000 forintért. A forrást a várostól kérné. Bár elôterjesztésben nem ez
állt, de kizárólagosságot kért a kezelésre és a terjesztésre Kiss
Károly. Ô nem csak alpolgármester, de a SZNÖK elnöke is. Nem
lehet kérdéses az, hogy Kerepesi közpénzen vásárolt Kerepesi
családok történetét, adatait felölelô településünk genealógiai
kutatása, ami az 1700-as évektôl 1900-ig tart, de nem csak a
kerepesi szlovákok, hanem a teljes kerepesi társadalom, azaz:
magyar, német, cigány és egyéb nemzetiségeit is felöleli, nem
lehet kizárólagos és egy kézben. Ilyen esetben, ha közérdek és
közpénz, csak is, és kizárólag a városi könyvtár jöhetne szóba.
És több mint természetes, hogy mindenki részére elérhetônek és
kutathatónak kell lenni a számítógépes adatbázisban. Vagy, ha
még sem igénylik, a város pénzét, csak maguknak vennék meg
a dokumentumot? És nem adnák oda a Kerepesieknek ingyen?

Tiszi tiszteletes emléke él
Kerepesen

Tiszi, vagyis Varga esperes úr
április 28-án töltötte volna be 93.
életévét. Ö Kerepesen 35 esztendôt
teljesített az Úr és a kerepesiek
szolgálatában. Ma is szívesen emlékeznek rá a hívek és gyakran felemlegetik a „motorkerékpáros atyát”
akirôl még én is sokat hallottam.
Egy ilyen történet a másikat éri.
Cukorka mindig volt nála hol vigaszul, hol jutalomként.
Mesélnek egy fiatal párról, akiket
esketés elôtti beszélgetésre hívott, de
a Hévnél összefutottak és mondta:
Most nem ér rá a gyerekeket viszi ki

a Fradi meccsre. - Nyugodjatok meg,
ti össze lesztek adva, de a gyerekeket
el kell vinni a meccsre…. Vidám és
Spontán ôszinte igaz ember volt.
Tiszi halála után hazatért kerepesre,
ahol végsônyugvóhelyét találta meg.
Ma is sokan emlékeznek rá, bár az
idô sok mindent elhomályosít. Ma
már nem mondanak beszédet róla és
nem írnak cikket sem emlékére még
a helyi lapban sem. De Tiszi emlékét
és ereklyéit Nagy Anna képviselô még
ôrzi egy kis vitrinben ahol még az
írógépe is megtalálható, amit használt. Miért pont Ô? Amíg az Anikó
abc üzemelt központi helyen volt
látható mind ez. Meg hát, mert
közel élt, és közel is állt Tiszihez.
Tán találóbb hely lenne, ezeknek a
tárgyi emlékeknek egy múzeum (ha
lenen), vagy a templom egy szeglete.
De Tiszi biztos mosolyogva néz le
ránk, és örül, hogy sokan emlékeznek
még rá. Halálát követôen szeretett
temploma 100. évét ünnepeltük.
Nagy Anna úgy tervezte, meghívja
magához kerepesre Tiszit. De ebben
az Úr már megelôzte Ôt.
Springer

Nadrágszabás,
alakformálás?
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Avagy, Sintér kell ide.

Gyepmester kell Kerepesre. Pályázat Sintéri munkára. Önkormányzatunk hirdette meg, mert a polgármestert is zavarja a sok ugató kutya.
A számuk pedig nôni látszik. Furcsa, de remélem, nem az ellenzékre
értette politikai értelemben a szónok a kijelentéseit. Így, hangzott el a
kerepesi testület ülésén.
„Mert már nem csak „ugatnak”, hanem a lábunk szárát és nadrágunkat is harapdálják.”
Vajon kire – mire gondolhatott ezzel a testületi ülésen a polgármester úr?

„Hol sírjaink domborulnak ”

Elhanyagolt-e,
a képviselôi
családi sir?
Rozsnyai Sándort volt képviselôt
valaki látta, amint virágot ültetett egy kerepesi képviselô családi
sírjára. Elmondásból ismerté vált
ugyanis a történet. A nagytiszteletben álló orvos, családi sírja
elhanyagolt állapotot mutatott,
amit Rozsnyai (volt képviselô) nem
nézett jó szemmel. Kigazolt, vett

pár virágot is a sírra. Igaz, mindenkinek magánügye, hogy szülei
sírját gondozza e, vagy sem. De a
közszolgáját más szemmel nézik.
Az ok, mert nem is feltételezhet
mást az ember, csak az lehet,
hogy Kerepes egyik reprezentánsának nincs a sir gondozására
ideje. De ha az ôsök sírjára nem
jut idô, akkor Kerepesre vajon
jut e majd?
VéKa

I f j . É rc i O p t i k a
Kerepes, Mogyoródi út 1.

MINDEN, AMI SZEMÜVEG ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDIK

TAVASZI FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ
100% UV-VÉDELEMMEL

Komputeres szemvizsgálat a hét minden napján,
szemüvegkészítés - javítás gyors határidővel
NYITVA: hétfő-pénkek: 09.30–18.00
T E L . : 0 6 7 0 / 4 3 9 0 6 76 , 0 6 2 8 / 4 9 0 - 8 3 5
2014. ÁPRILIS VALÓ VÉLEMÉNY

4

A hónap idézete:

„Vállalkozók nélkül semmiben sem döntenék. A helyi vállalkozók mindenben elônyt élveznének. Munkát csak
akkor végezhetne „külsôs”, ha nincs kerepesi szakember. A vállalkozók minden segítséget megkapnának.”
(Franka Tibor Kerepesi választási programja 2006)

Polgármester ül
a vádlottak padján

Tudomásunkra jutott, amirôl
biztos nem ír a Kerepesi vélemény. Megosztjuk Önökkel, hogy
a közszereplô polgármester most
ismét bíróság elôtt áll. Nem tudták

ezt sem? Nem olvasták sehol sem?
Pedig már hasonló ügyben, polgári pert vesztett. De most, ismét
büntetô perbe fogták és kegyeletsértés vétsége a vád. A tárgyalásra
kitûzött nap Május 15.
Sajnos egy Kerepesi köztiszteletben álló házaspárt is belekevert
egy cikkel, az akkor még minden
lehetôséget megragadó akarnok
polgármester. A szabadvéleményben jelent meg a bíróság szerint
is rágalmazó, becsületsértô cikke.
A bíróság ítélt és elmarasztalta az
újságíró polgármestert. A megrovás milliós tétele anyagi jellegû
volt és vonatkozott a riportalanyra is. Értesüléseink szerint, pedig
B. István koránt sem azt mondta
el, amit a riporter leírt. Ô nem
Kerepesrôl, hanem szülôfalujáról
beszélt és ezt „adoptálták” ide

Kerepesre. Ez ugye nem is bûn?
De ha kiforgatják a szavainkat,
az már nem lenne bocsánatos.
Akiknek családját pedig válogatás
nélkül rágalmazták, részben a vélt
politikai ellenfelei voltak,
B. György, aki indulhatott volna
ellene, mivel 2000-ben indult is. Itt
még nem tudta senki, hogy nem
teszi. R. Sándor pedig képviselô
volt a Bok-érában, és veszélyes rá
nézve a mai napig, mivel perben
is állnak. A többi név adalék volt
a hitelességhez. De különben is jó
mindenkibe belerúgni, aki a másik
oldalon áll. Forró Marika nénivel
is egy rádióriportban próbálkozott
Franka, az akkor még riporter.
De Marika néni okos és ügyes
volt, látta, hogy kelepce. „- Kimondom én! – és ki is mondta:
Boros–ozsnyai–Huliné…„ Marika
néni kikerülte a választ, Ô nem
mondta ki azt, amit a szájába akartak csak adni. Az ügy folyamatban
van, de már látszik a kimenetele.
erfri

A hónap
vicce
A Kerepesi önkormányzat testületi ülésén elõterjesztik, hogy havi
1 millióra emelik a tiszteletdíjukat
a polgármesterét 5 millióra, és bevezetnek egy új adót is Kerepesen.
Egy fickó, megkérdi a hallgatóságból:
- Mennyi lesz az új adó?
- Ugye megmondtam, hogy a
fizetésemelésünk senkit sem érdekel?

Érdemes volt kekeckedni!

Májusi “patkánydübörgés”
demokratikus akció Kerepesen
Igaz is jó, ha az ember néha járatja, a száját a nagy urak meghallgatják és komolyan veszik tán.
Ez történhetett, amikor elôzô számunkban fejére olvastuk a Kerepesi
vezetésnek a közmeghallgatás hiányát. Elértük végre, és háromszoros Hurrá! 2014. május 8.-án a Kerepesi Forrás Mûvelôdési házban
közmeghallgatás lesz. Minél nagyobb a részvétel és az érdeklôdéssel
annál jobb. Jelenjen meg mindenki, aki szívén viseli Kerepes és persze
utódaink sorsát.
Sinkó Györgynek igaza van: „Pontosan egy éve, hogy a Kerepesi Vélemény …. újságban megjelent Franka Tibor (polgármester)
szösszenete, mely arról szól, hogy ô - mint dolgos gazda - hiába

próbálja a gazdaságát rendben tartani, lába alatt dübörögnek a
(demokratikus) patkányok, új rendet akarva. A szövegben rá lehet
ismerni a patkányként leírt kerepesi ellenzék egyes „példányaira”.
Az, amit „gondozatlan ôsz fejû” patkányként szeretnék, az egy
normális Kerepes, ahol lehet alkotni. Jelenleg nem lehet, illetve csak
polgármesteri felügyelettel, amit sokan nem akarnak. Emiatt jelentôs
szellemi-gazdasági teljesítménytôl esik el ez a város. „Gazduram”
egyedül nem sokra képes, le kellene váltani, és demokratikus vezetôt
választani. Ehhez azonban össze kellene fogni.”
Segítségeteket és részvételeteket meg fogja köszönni az utókor.
Képviselô és Polgármesterjelöltek-önjelöltek megjelenése KÖTELEZÔ!

2143 Kistarcsa, Szabadság út 56., Szekeres Parkban...

Telefon: 06 20 297 7068
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A hónap idézete:

„Ott van több gazember, csaló hazudozó, ahol a hatalmat ténylegesen gyakorolják, ott, ahol közel
vannak a tôzhöz”… „A lehetôség szüli a gazembert”...„Tegyünk ellene, menjünk el szavazni!”
(Kerepes, 2010. március 16. Franka Tibor)

Mi is ott leszünk!

A kerepes rádió és a Német Önkormányzat Stammtisch csoportja is szervez és várja az érdeklôdôket ide. Érdekes tanulságos
szórakoztató és egészséges túra.

Tel: 06/20 9221 920
Köszönet
az Andinak!
A Német Önkormányzat
elnökeként fordultam a Kerepesi Albán pékséghez
hogy a másnapos süteményeket ajánlják fel a rászorulóknak. Szívesen állt a rendelkezésünkre. A másik felét
egyébként a családsegítô
kapja. Mi személyesen gondoskodom férjemmel arról,
hogy eljusson a kiporciózott
sütemény kenyér kifli a rászorulóknak nagycsaládos és
idôseknek.
Igaz, van, aki fentrôl nem
veszi jónéven a Német jótékonyságot. Lassan másfél éve
minden reggel elektromos
autónkkal járom házról házra az embereket, akik szinte
olyan örömmel fogadnak,
mint egy családtagot. Szívesen teszem, mert Örömet
szerezni is Öröm.
(Ha van ismeretségükben olyan, aki Ön szerint
rászorul és örülne, ennek
a csekélységnek jelezze
felénk)
Springer Krisztina

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

Olvasói Levél
2006-ból:

Minden szavazóképes embert Ön mellé állítanék, nyerje meg a választást, hogy polgármester
legyen, és az Ön irányítása alatt a szél a házakra
házszámokat fújjon fel, hogy Szilasligeten és
Széphegyen el tudjanak az emberek igazodni.
Van olyan utca, Szilasligeten, ahol az 5-ös számból öt van, a 2- es számból több is. Széphegyen
össze-vissza vannak számozva a házak, hol házszám van, hol helyrajzi szám, hol új, hol régi,
minden össze-vissza. Kis unokámnak ingatlant
kerestem a nyáron, egy kis lakhely félét, ekkor
tapasztaltam, hogy milyen nehéz is eligazodni.
Az orvosi rendelônél, az új házaknál is igen
körülményes. Kerepesen a Szô l ô dûlôrôl és a
Homok dûlôrôl már nem is szólva, ami benyúlik a
szilasi részbe is, és átnyúlik majdnem Kistarcsára.
A házszámokat ellenôriztetném, hogy a szél
nem fújta-e le.
(S. Sándorné) Szilasliget - Szabadvélemény
2006)
- Kedves lakótársunknak üzenjük, nem sok
minden változott ez ügyben. A mentô is GPS
után ér csak oda, ha odaér a beteghez. A
helyi postás mindent tud, a csomagfutár nem.
A népszámlálásnál is katasztrofális helyzetet tapasztaltunk, ami az óta sem lett jobb. Kérdés:
Még továbbra is minden szavazóképes embert
mellé állítana a jelen vezetésnek? Ha nem így
van, nyugodjon meg. Nem csak ön lett csalódott
és nincs egyedül. Cikkeit mi is várjuk. Az Önét
és másokét is.

Vívnak majd
a választásokon
Mint a kô az állóvízbe, hullámokat kavar Kerepes életében a
Német Önkormányzat
megjelenése, melynek
mozgató ugró-rugója
és motorja, szerénytelenség nélkül állíthatom,
hogy személyem volt.
Mára, saját lappal és országos kiemelkedô eredményeinkkel igazolva látjuk el feladatunkat Kerepesen.
De nagy port ver fel a Kerepes rádió szókimondó
mûsoraival, és a Való Vélemény újságot is említhetem. Cél, a valódi változás sürgetése. Semelyik
politikai oldalhoz nem tartozás, az igazság, a tárgyilagosság, és a lakosság kizárólagos képviselete
a legfontosabb feladatunk. Ez pedig zavarja a
jelenlegi helyi vezetést és köreiket. Sértheti érdekeit,
és szándékaikat. Lehet, hogy leginkább az a baj,
hogy Független Polgármester jelöltként indulók én
magam is? Nos, ez van. És ez zavarta fel igazán
az állóvizet Kerepesen. Hogy mennyire, az legkésôbb
az ôszi önkormányzati választásokon derül ki.

2014. ÁPRILIS VALÓ VÉLEMÉNY

Magtár téri capriccio (ápr. 14.)
Faültetésre hívtak a Magtár térre, amit Nagy Anna önkormányzati képviselô
asszony szervezett. Elhanyagolt játszótéren lelkes emberek fogadtak. Két fát ültetnek, láthatóan buzgón és módfelett szakszerûen. A Kerepes Rádió házaspárja
ügyel a fa függôleges helyzetére. A képviselô asszony megjegyzi, nem adott a
polgármester anyagi támogatást, mondván a faültetés kampánynak számít, azt
meg finanszírozza mindenki maga!
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Jelenleg készül a film. Capriccio lesz, azaz egy csapongó film. Szól majd a játszótérrôl, a gyerekekrôl, az öregekrôl, a tavaszról
és a közösségi örömrôl, amit egy játszótér jelent.
Sinkó György

2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
www.ingatlanfutar.hu, iroda@ingatlanfutar.hu
KEREPESEN áron alul eladó egy 2 gene
rációnak és/vagy vállalkozásnak is kiválóan
alkalmas 162 m2-es , 2 nappali + 5 szobás
igényesen megépített családi ház 537 m2-es
telekkel ! 27,9 M (11444)
PÉCEL FREKVENTÁLT részén 2004-ben
épült, 2 szintes, 95 m2-es, 4 szobás, REND
KÍVÜL IGÉNYES sorházi lakás Eladó! Iáárnyár
18,9 M (11371)
MOGYORÓDON AZ M3 autópályához közel,
a HÉV és és Buszmegállótól 5 percre csendes
lakóövezetben eladó egy 649 m2 -es pa
norámás telken lévő 2001-ben épült, 146 m2-es
családi ház. 6 szoba+ nappali, 5 fürdőszoba, 6
wc, 3 konyha és további kiszolgálóhelyiségek
találhatók benne. 42M Ft (11168)
MOGYORÓDON az M3-as autópályától és a
30-as főúttól 10 percre nagyon jó tömegköz
lekedési feltételek mellett (gyalogosan 2 perc
a Busz, Vonat, Hév) KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ, 1992ben épült, 3 szintes, (földszint, tetőtér, pince)
5 szoba +nappalis, dupla-komfortos CSALÁDI
HÁZ Eladó! 32,5 M Ft (11123)
KISTARCSÁN a CSÖMÖRI BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTTÓL 5 perce, csendes kertvárosi
részen, 2007-ben teljes egészében újjáépített,
1 SZINTES, 123 m2-es, 4 szobás, dupla kom
fortos, barátságos Családi ház 471 m2-es tel
ken Eladó! 19,9 M (11029)

KEREPESEN ELADÓ egy NAGYON SZÉP,
újszerű társasházi lakás, mely 2006-ban
épült. A lakás első emeleti, 62 m2-es, igényes,
amerikai konyhás nappalival és két szobával.
Az egyik hálószoba gardróbkapcsolatos. A
nappalihoz tágas 7 m2-es erkély is tartozik.
A fűtés gázkazánról üzemel. A lakáshoz saját
11,5 m2-es tároló és saját zárt kocsibeálló is
tartozik. 13,5M (10700)

2 szobás, gáz cirkó fűtésű, Tégla építésű, 240
m2-es zárt kerttel rendelkező Lakás! 21,99 M
(8945)

Nagytarcsán a Felsőrét Lakóparkban- az
M0-ról 2 percnyire- egy 162 m2-es, belső
kétszintes, világos ikerházi lakás garázzsal,
aszfaltos utcában, új építésű családi házas
környezetben, 450 m2-es körbekerített telek
kel Eladó! 24,9 (10117)

Isaszegen 16 M-ért családi ház ELADÓ!
(8815)

Jelentős árcsökkenés!! KISTARCSA KÖZPONTJÁBAN, CSENDES KERTVÁROSI
részen Igényesen szép 120 m2-es, 5 szobás
Családi ház 620 m2-es telken Eladó! 23,9 M
(9082)
KEREPESEN A FŐÚTON 150 m2-es, 2
szobás, 1 szintes (tetőtere beépíthető) Családi
ház nyári konyhával, melléképülettel szépen
rendezett 1256 m2-es telken Eladó! 17,9 M
(8971)

ISASZEGEN 90m2-es, 2 szobás + nappalis
részben felújított Családi ház 660 m2-es Telken
Eladó! 16 M (10815)

KISTARCSÁN, A LEGFORGALMASABB
HELYEN 99 m2-es Üzlethelyiség 200 m2-es
telek résszel Eladó!
Az ingatlanhoz ketté osztható 59,4 m2-es he
lyiség, 2x7 m2-es iroda-, 7.5 m2 és 3,8 m2-es
raktár-, mosdó helyiség tartozik. A berendezés
és az árukészlet külön tárgyalás részét képez
heti! 25,99 M (8947)

MOGYORÓDON közel az M3-as autópá
lyához 48 m2-es igazi kis otthonra talál egy
860 m2-es telken! 12,9 M (10777)

EGYEDI AJÁNLAT!
KISTARCSÁN, A LEGJOBB HELYEN
eladásra kínálok 2005-ben felújított 70 m2-es,

Eladó Szadán, NAGYON IGÉNYES 3 szoba
+ nappalis, 2002-es építésű, kiváló adott
ságokkal rendelkező, részben saját ízlés sze
rint alakítható családi ház, 844 m2-es telken.
32,9M (8830)

ISASZEGEN 700 m2-es telken 80 m2-es jó ál
lapotban lévő, szigetelt, tégla építésű Családi
Ház Eladó! 8,9M (8632)
GÖDÖLLŐN a belváros szívében egy 56 m2es igényesen felújított 4. emeleti lakás eladó.
11,9 M (11602)
GÖDÖLLŐ Blahai részén 95 m2-es családi
ház, 1240 m2-es telken eladó ! 14,9 M
(11499)
Gödöllőn, Palota-kerten a négy emeletes
házak egyikében 59 m2-es 4. emeleti 2 szobás
erkélyes egyedi mérővel ellátott lakás tárolóval
ELADÓ! A helyiségek elrendezése kiváló. A
fürdőszoba felújított, a szobák laminált par
kettával burkoltak. AZ ÁR ALKUKÉPES! 9,3 M
(11373)
GÖDÖLLŐN AZ INCSŐ LAKÓPARKBAN
2004-ben épült társasházi, 1. emeleti, 112 m2es, 4 szobás MINŐSÉGI, KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ,
ALACSONY REZSIKÖLTSÉGŰ társasházi lakás
1254 m2 -es gondozott, erdőszéli telken Eladó!
IÁ: 28,7 M (11207)

GÖDÖLLŐN AZ EGYETEMHEZ KÖZEL,
2003-ben teljes körűen felújított 59 m2-es, 2
szobás, 1689 m2-es osztatlan közös telken
társasházi lakás SAJÁT TULAJDONBAN LÉVŐ
SZERELŐAKNÁS GARÁZZSAL, TÁROLÓVAL
ELADÓ! 12,999 M (11121)
GÖDÖLLŐN, központban május 1-jétől
első emeleti 54 m2-es 2 szobás parkettás,
távfűtéses lakás felújított fürdőszobával,
bútorozottan hosszú távra kiadó. 55 e/hó
(10912)
GÖDÖLLŐN AZ ÚJ FENYVESBEN 2005-ben
épült, 128 m2-es, dupla komfortos, 4 szoba +
amerikai konyhás nappalis ikerház fél 688 m2es telken Eladó! IÁ: 26 M (10814)
GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN, csendes he
lyen, 53 m2-es, 2 szobás, KONVEKTOROS,
ERKÉLYES lakás Eladó!
9,99 M (10793)
GÖDÖLLŐN A BELVÁROS SZÍVÉBEN LUXUS
kivitelezésű, TELJES KÖRŰEN FELÚJÍTOTT,
44 m2-es, 2 szobás, III. emeleti lakás Eladó!
CSERE IS LEHETSÉGES! 12M (10634)
GÖDÖLLŐN, Erzsébet park közelében eladó
egy 34 m2-es, 1 szobás, déli fekvésű, barátsá
gos, világos, III. emeleti, jó állapotú lakás.
Kiváló tömegközlekedés, közintézmények
gyalogosan pár perc alatt elérhetőek. 7,5 M
(8090)
Gödöllőn a Szent János utcában, 54 m2-es,
1+2 fél szobás, TÉGLA, közepes állapotú, délkeleti fekvésű lakás eladó, saját tárolóval 7,5 M
(7691)

Mobil: +36-20-912-1241 Telefon: +36-28-545-510 Fax: +36-28-545-511
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Kell e Kerepesnek Rádió?
(folytatás az elsô. oldalon)
De terjesztették még a sajtóban
is hogy a két faluért egyesület és
a Franka rádiója, ami hazugság.
Nem szállt be semmibe, soha anyagilag, de úgy tett és nyilatkozott
is, mintha ô lenne a fôszerkesztô.
/Szabadvélemény újság 2006/ Azt
is ígérte ugyan, hogy majd a hivatalba kerül az adó, és állja a
költségeket és az önkormányzat
üzemelteti kerepes rádióját. Jó ötlet is lenne, megjegyzem. Újság
helyett vagy olcsóbb újság mellett.
Szóval át lettünk verve kicsit, így
nekem kell rádióznom pedig nem
is akartam, de legalább van rádiója
Kerepesnek. Ezúton is köszönöm
Tibikém.
- De Önök jóban is voltak
nem?
Persze, igen baráti viszony volt
és együtt is nyaraltunk Horvátországban és együtt hajóztunk az
ottani hajómon, közös ünnepek,
stb. De megjegyzem nem én változtam meg.
Sôt a segítségünk nélkül nem
is biztos, hogy polgármester lenne ma Kerepesen. Sokan voltunk
így vele, és sorolhatnám hosszan,
akiktôl rengeteg pénzt szedett le
az újságra is, de segítettek, anyagilag is és önzetlenül. A Hatalom
mondják, megváltoztat. De nem
csak én nem láttam eddig mindent ennyire tisztán. Az emberek
csalódottak mára.
- Visszatérve. Önkormányzati
támogatást nem is kap a rádió?
Nem. Viszonyítva a Tv- havi 150
ezret kap Kerepestôl és a többi
körzeti településtôl is szerencsére
hasonlóan. Ez ugyancsak semmiség
a költségekhez képest.
De mi semmit nem kaptunk évek
óta. 5 éve is már tán, hogy kaptunk
100 ezret nem havi, hanem 1 –
1 év támogatásaként. Ez kéthétre
sem elég a rádiónak. Pedig csak
Kerepestôl számíthatnánk bevételre.
„Kerepes” nevet Ô adta a rádiónknak. Nehéz is így Nagytarcsától
- Csömörtôl, vagy akár Kistarcsától
pénzt kérni, ha itthon nem adnak. A
polgármester úr kért árajánlatot nem
is rég, amit aztán sokallt. Havi Bruttó
150 ezer volna, nem is fogadták el.
Lefikázta a rádiót, a mõszaki felszereltségünket hozzáértésünket stb.
mintha, volt riporterként nem érthetne hozzá? Pedig tudhatná, hogy
a legmodernebb szinten vagyunk,
még ha van is néha fejlesztési gondunk. A több milliós Orban-Optimod
ha tönkre megy nem könnyõ pótolni. De vettünk jobbat, ami már
digitális. Szóval, ennek ellenére ezek
után, mi felajánlottuk, hogy ingyen
is, heti képviselôi fogadó óra lehet,
a testületi üléseket pedig közvetít-

jük tovább. Persze azt is ingyen.
Még se jön el senki szinte, pedig
évente csak Max. 3-4 alkalom lenne
képviselônként. Nincs idejük a választókra? Vagy, ahogy a polgármestert
idézzem: - : „- Elvárom, hogy jelentsék be elôtte, ha elmennek abba a
rádióba”. Vagy nem engedik ôket el?
Kerepesen még mindig nem tudják
a képviselôk, hogy nem a polgármester a fônök, hanem a testület?
- Akkor mibôl van rádiója Kerepesnek?
Az antennánk, kókad le a tetôn
és folytathatnám, de a családunk
saját erejébôl, mindenki támogatása nélkül, szól a rádió 8 éve a
97,1-en.
- És polgármester illetve
képviselô nem jelentkezik,
mondjuk telefonon mõsorban?
Bizony, ha akarnak ôk is betelefonálhatnak, de ez nagyon lealacsonyító és csak az „alja” népnek
való ugye? Vagy nem való egy
vezetônek, aki Kerepesen a „hatalmat” képviseli tán nem a népet
is kéne? Sem Ô, sem a képviselôk
többsége nem kommunikál a rádió
adta lehetôséggel, a választóival.
Kivéve Rózsás Erika illetve Kiss Károly aki egyszer volt nálunk.
Nagy Anna pedig, rendszeresen
telefonál is.
- Más. Igaz hogy bejelentette, hogy indul polgármesterjelöltként?
Igen. Tavaly szeptemberben rádióadásban tettem ezt meg. Sokan
óvtak, hogy hiba és korán is volt,
vártál volna, vele stb. Azóta olyan
vagyok, mint a putyilov gyári dolgozó - ide lôjetek elvtársak - rám
lônek is valóban. Mivel egyedül
én jelentettem be már az indulási
szándékom.
- Miért indul?
Nem titkolom, az is lehetséges ok hogy a rádió megszûnik,
ha Franka félék kerülnek ismét

„uralomra”. Szeretném, ha ahogy
említettem is meg maradhatna és
lenne rádiónk Kerepesen. Azt hittem anno, hogy egy neves újságmágus, rádiós - Tv-s mindenrôl
informálja majd a lakosságot.
Máshol büszkék, ha van saját Tv
– Rádió a városban. De nálunk
nem. Csak öndicshimnusz és ámítás van. Ja és irigység. Ez is kehet
ok. De egyszerû: A nép akaratából,
és annak érdekében dolgozzék a
vezetô. Ígérgetések a választási
évben megszokottak. De itt évek
teltek el és csak látvány, szemfényvesztés van és nem sok maradandó érték az, ami keletkezik. És
ami itt folyik az vérlázító. Ügyes
trükkel rábírni a lakókat, hogy
szálljon be útépítésbe különben
nincs aszfalt. Bár lehet ingyen is,
ha ott lakik egy fejes. Garanciája
nincs és tervezve sincs semmi.
Csak javításnak titulált munka ez
és ne várjuk garanciát. Papíron
földutak maradnak? Árok betemetések, feltöltések. Korrupció

gyanús ügyletek. Földvásárlások
és ingatlan eladások, vagyonfelélés és folytathatnám.
De kampányprogramhoz nincs
elég oldal a lapban. De ezért is
kell az újság és a változás.
- Szellôztethet ilyet egy újság
és a rádió?
Ne várja a választ. Rázós kérdésre nem válaszol senki. Erre inkább
ott van a rádió. Zenével is lehet
szamizdatosodni – Kedves hallgatóink! Most az illés jön – miért
hagytuk, hogy így legyen? Meddig
nyílik még a sárga rózsa? Meddig
hallgatunk a hazugszóra? – a
hallgató tudja a választ. Feljelenteni
viszont, azt is lehet, aki kérdez
és találgat. Elhallgattatni a rádiót
minden áron ez a célja a helyi
mágusoknak. A Kerepes nevet is
elvenni tôle, ahogy értetlenkedett
Vaszil Doktor úr. Miért is Kerepes
a nevünk?
De lehet földbe taposni és gödörbe temetni a sittel együtt az
aztali családrádiót.
- Mit tesznek a hallgatók a
nép, hogy legyen, maradjon a
rádió?
Aláírást gyõjteni? Levelet ír a
képviselôinek? Felszólítja a polgármestert? Tüntetést szervezni? Nem,
nem tesz, semmit. Ez nem is baj
tán. Megy választani és tán még
vissza is szavazza azokat, akik elveszik tôle rádióját. Szóval nem tesz
semmit. Hallgatják, és kívánság
mõsort akarnak. Ez a nép akarata,
azt mondják valami Demokrátesz
találta ezt ki… Vicceltem Kleiszthenész volt a demokrácia atyja. De
ott, ha valakirôl a polgárok úgy
vélték, hogy zsarnokságra tör, cserépszavazással tíz évre elõzhették
Athénból. Kerepesen is van cserép
és van választás is.
-Manyi-

GÉPKÖLCSÖNZÉS – Gépi földmunka
- építőipari gépek
- barkács gépek
- fuvarozás, - mezőgazdasági gépek

ÉPÍTŐIPARI MUNKÁT VÁLLALUNK!

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

06 30 934 1081

GÁZCSERETELEP

Hétfő-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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Frankó Titusz, a tirannus válaszol:

A plasztikákról 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: - Kedves Titusz Flavius,
mi igaz abból, hogy szeretett nagy
vezérünk szobrot formáztat carrarai márványból és pályázatot ír
ki rá?
Frankó Titusz: - Kérem, ez kommunista pártállambeli csúsztatás,
már pedig én csak tudom, hogy
ment ez akkor! De igaz, hogy
szobor kerülhet szeretett városom
tereire, évfordulóra. Saját házam
elé is például keresztet állítatok,
hogy legyen mire feszíttetni ellenfeleimet legyôzésükkor. Igaz, addig
jó az szoborként is.
Hírnök: - Tudni-é már a nyertes
személyét, fényességes tekintetû
nagyúr?
Frankó Titusz: - Persze, lehet
tudni. A pályázat kiírása nem személyre szabottan, de 2,10 magas

gyermeket tartó szobor, minek
anyaga Brazilkô, és 5 millió forint
maximumba kerülhet. Készítôje
adatai. Stb. De, ugye ilyet nem csinálunk mi? Maximum megvárjuk,
hogy a nyertes céget bejegyezzék a
cégbíróságon. Ilyen volt. Egyébként
lesz szobor, nem gondoltam meg
magam, a „bolsiliberátorok” nem
torpedózzák meg, de a Metrót
a kis-földalattit, sõt mi több a
Hõsök terét szobrostól kihozatom
frankóniába.
Hírnök: - Tehát nem igaz, hogy
a karon ülô romagyereket nehézsorsból felemelô és csókolgató
életképet eleveníti meg a mûvész?
Frankó Titusz: - Ez is hazug
rágalom, én soha nem emeltem
fel senkit, fôleg nem a romákat.
... Bár, jó ötlet lehet, hisz rólam
formázott plasztika még nincs is a
városomban.
Hírnök: - Igaz, hogy félrelépett?
Frankó Titusz: - Kis táncbale
setem volt ugye, a ’riannával,
errôl nem készült videó, mint a
Giurchanius híres táncáról sajnos.
De Itt fontos kiemelnem, hogy
keresztény és nôs, hûséges ember
vagyok….
Hírnök: - Hogy jön ez ide?
Frankó Titusz: - Miért, mi is
volt kérdése?
Hírnök: - Nem igazán ez. De
óh, bálványként imádott kedves kis
királyunk, mondd, megnyugodhat
e „az istenadta nép, és boldog e
rajt, mint a barom melyet igába
hajt…” bocsánat az ihletért.
Milyen a kapcsolatod a helyi
sajtókkal?
Frankó Titusz: Nagyon is jó,
fôleg ha én irányíthatnám és én
folynék még a vízcsapból is. De ha
kritizálnak, megbánják, feljelentek
mindenkit!
Hírnök: De fényes tekintetû
Flaviusz Tituszunk, ki mindenhez
értesz. Indulsz-e, újabb megmérettetésen?
Frankó Titusz: - Micsodakérdés
kérem szépen, természetes indulok.
Már most elôre bocsájtom, minden ellenfelemet porig alázom, és
nem hagyom még levegôhöz jutni
sem ôket, nem engedem, hogy
bemocskolják és elszívják elôlünk
szeretett városom levegôjét. Olyan
szenátorokat választatok meg, akik
mindenben behódolnak nekem, és
nem érdekli Ôket a nép. Féljenek
tôlem és zsarolhatóak legyenek,
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függjön a hivataltól is. A munkanélküli, a nyugdíjas megélhetési
politikus a legjobb.
Hírnök: - Tehát nem igaz, hogy
régebben az adósságunk miatti elkeseredésében, gondolatban már
visszalépett imádott vezírem?
Frankó Titusz: - úgy kezdte:
nem. Azaz, majdnem. De kérem
szépen, elmondhatom, hogy miután átvették terheinket, ismét
van 80-100 milliócska, amit arra fordíthatok, amire jónak látom. Pl. hitvány földek, szobrok
és silány utak építése lakossági
hozzájárulással, de minden, ami
néhány százalékban engem is
megillet...

Hírnök: Köszönjük ôszinteségét...
- Vajon mire is gondolhatott, de
mi nem is akarjuk ezt tudni. A jövô
hónapban viszont, itt folytatjuk.
(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. )

www.kerepesikerekasztal.hu

„A Kerepesi Kerekasztal Társaság -- nem bejegyzett szervezetrôl
van szó, csupán egy néha találkozó, vitatkozó-elmélkedô csoportról
-- azért jött létre, hogy tagjai Kerepes dolgairól eszmét cseréljenek.
Mindenkit várunk a sorainkba, aki úgy érzi, hogy szeretne abban
segíteni, hogy településünket jobbá, szebbé élhetôbbé tegyük….”
Idézet a kerekasztal mellôl. Kedves olvasónk, eljött az összefogás
ideje. Nem valaki –valami ellen, hanem valamiért. Minden javaslatot-ötletet értékelnünk kell. Ha nem akarunk fizikális és szellemi
kátyút, nem akarunk újabb arrogáns flegma és demokráciahiányos
fejlôdésmentes éveket.
Keressük a kapcsolatot a kerepest képviselni kívánó jelöltekkel is.
Várom a E-mailben, telefonon, lapunk címére és minden más módot
kihasználva azoknak a jelentkezését, akik Kerepes érdekét szem elôtt
tartva tenni szeretnének településünkért.
Springer
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Egy bevándorló naplója 1.
Egy tavalyi hideg, decemberi
vasárnap megérkeztünk Kerepesre.
Két pici gyerekkel, a jobb levegô
és egy szeretôbb környezet reményében. A keletibôl költöztünk, ami
köztudottan nem a tisztaságáról és
nem a lakóbarátságáról híres. Az
utcák piszkosak, a levegô szen�nyezett, a játszótereken egy játékra
nagyon sok gyerek jut. Természetesen annak, aki nyüzsis életet él
vagy szeretne közel lenni a történésekhez, diák vagy egyszerûen
csak szereti a keletit, tökéletes

élettér. Viszont két pici beteges
gyerekkel talán nem a legideálisabb. (Állítólag nem betegesebbek
az átlagnál, de egy anyaszív szereti
túlértékelni a helyzetet.) Szóval sok
volt a nátha, a fülgyulladás, láz,
ezért, amikor a lakhelyváltás kérdése fölmerült, a tisztább levegô
is kecsegtetôbb jövôt festett. Sok
keresés és elôkészület elôzte meg
a költözést, de végül, egy nap
alatt végigcsináltuk, és beköltöztünk édesanyám és édesapám házába. Szokatlan volt a friss levegô.

Egy beköltözô levele
egy régi Kerepesinek
- Elôszó: Az újból leközölt levélnek a témája, sajnos nem egyedi eset még ma sem, a XXI. századi kerepesen. Én is megkapom a Kerepes kutatásaim kapcsán ugyanezt „mit akar ez, aki most
költözött épp csak ide”? Igen, hát, ami igaz az
igaz, alig 30 éve vettem elsô házamat itt. Van,
aki kutat, és biztos sok mindent tud, de el is
kerülheti a figyelmét az, ami kézenfekvô. Jelen
esetben a földvár, amit mellékelt levél írója irt
meg régen, a helyi újságban. Például, egy magamfajta „sváb” kellett hozzá hogy rájöjjünk,
vannak itt németek? Bizony, és nem is kevés.
Minimum 800 a Szilasi betelepülôkkel együtt.
Meg is csináltuk a kisebbségi önkormányzatot.
De most a földvár kérdésérôl még annyit, aki itt
él tudta, és természetes neki, hogy van - volt.
Sôt a templomrom, árkok, a temetô stb. Ebbôl
hasznot is lehet húzni? Pályázni? Hát, ha a polgármester és a testület nincs tisztába vele, mit
mondjon egy Ôslakos, vagy egy gyüttment?
„Tisztelt Képviselô úr! Kedves
Véber Gábor! Sajnos igen. Sôt,
nagyon igen! „Gyütment” vagyok
Kerepesen. Egy kicsit finomabban
(Te így fogalmaztál) beköltözô. A
többi sok ezerrel együtt. Merthogy
a közel tízezer kerepesi lakosból
a többség, a döntô többség
beköltözô. Én is.
Alig több mint 8 éve költöztem ide. Laktam már sok helyen
az országban, a Bodrogközben,
a Dunántúlon, Budapesten, Szentendrén, no és még néhány helyen.
Nem azért mert vándormadár vagyok, csak olyan volt a munkám,
amibôl megéltem, amibôl eltartottam a családom, ami egyben a
hivatásom is volt.
Mondhatnám, kötelezô volt a
költözködés. Aztán végre, megállapodhattam. Megnéztem, hol élhetném le azokat az éveket, melyek

még hátravannak. Körbejártam a
településeket. Két szempont volt,
vagy inkább három. Legyen egy kis
kert, tehát családi legyen a ház,
meg tudjam fizetni, és szerethetô
is legyen.
Tudod, a beköltözôk többségének hasonlóak voltak a szempontjai. Senki nem költözik azért
egy településre, hogy bosszantsa, ahogy Te fogalmaztál a régi
kerepesieket. Vagy elvegye tôlük a
múltjukat, a lehetôségeiket, bármit, ami az Övék. Te, ne tudnád
ezt? Hiszen éppen azért választottunk képviselônknek (a többiekkel
együtt) mert többek között úgy
gondoltuk, hogy ezt is tudod. Az
igazság az, hogy többen vagyunk
úgy, hogy segítenénk. Nem csak
Neked, nem csak a falunak, nem
(folytatás a 10. oldalon)

Az elsô hónapban minden áldott
délelôtti séta után, amit a picikkel
tettem, legszívesebben átaludtam
volna a délutánt. Azóta más pesti
barátom is említette, mennyivel
más itt, és milyen álmosító is lehet az oxigén, amikor „hirtelen”
fejbe vág. Közelünkben a Gödöllôidombság, dércsípte piros csipkebogyó- és kökénybokraival remek
sétalehetôség kicsinek, nagynak.
Ha C-vitamint akartunk pótolni,
csak kibattyogtunk a dombra és
legelésztünk a bogyókból. Tél lé-

vén nem sok emberrel találkoztunk,
csak a Lidl és a Penny személyzetét,
a hév kalauzait és a postás hölgyet ismertük meg. Mindannyian
nagyon kedvesek. Nem siet senki,
nem idegeskedik azon, hogy nem
fér fel a 7-es buszra, és (bár ez
csak feltevés, de szerintem igaz)
nem mennek el egy földön fekvô,
segítségre szoruló szerencsétlen
mellett. Erre mindenféleképpen
vágytam. Elsô benyomás: köszönöm Kerepes
Vidák Viktória

Kerepes „Váras” II.

A közigazgatási, az egyházi és a
katonai szervezet egysége:
Hazánkban a „kalandozó”, erôs
magyar seregek miatt szükségtelenek voltak a várak X. - XI. század
elôtt.
Ekkor a közigazgatási rendszerrel együtt kiépült az egyházszervezet is. A püspökök által vezetett
egyházmegyét több esperességre
osztották. Az esperességek, általában egy világi megye területét
foglalták magukba. A Kerepesi vár
feltárásától elvárhatjuk azt is, hogy
elôkerüljenek mindazok az építmények is, amelyekre a korabeli más
oklevelekbôl
következtethetünk.
Mindenekelôtt, a földesúri „palota” a beszedett adók tárháza, (pl.
gabonatároló) az elkóborolt állatok összegyûjtésére szolgáló karám,
és persze a börtön. Egyszóval az
építmények. De a katonai és közigazgatási eszközök is.
Akár egyházi központi épület is.
Például a megtérô bûnösök számára
alapított vezeklô ház is, amelyek
rendszerint esperesi templom mellett állhattak. Kerepesen is várbirtokosság volt. A birtokok népe adta
a vár urának és katonái számára az
élelmet, fegyvert, ruhát is. régebben természetben, majd pénzben
szedett adók voltak a jövedelmeik
a váruraknak. Az államalapítás után
épült váraknál, akár azt megelôzôen
a Bronzkori várak tekintetében nincs
sok írásos forrás. Építési mód, idô,
az elrendezés, berendezés tekintetében is csak egyes kutatásokra és
a fantáziánkra hagyatkozhatunk. A
Kerepesi földvár feltehetôleg, egy

ôskori erôdítmény
felújításaként
épült. A várfalak
helyett itt árokrendszer védte a
várost. Igen, jól
olvasták a címet
is, Kerepes város
volt. Nevébôl ítélve is mivel várral rendelkezett (Váras). Jelentôs sáncai, a magasodó
természetes dombon készültek.
A várdomb kimagasodik a patak
szintje fölé, de egykor, ezt akár
gáttal eltorlaszolták, és a komolyan
felduzzasztott vizes árkai, és akár
kis tó is lehettet a mai templom
utca és a domb között. Erre utal
az árok mélysége is, mely szinte
azonos a patak szinttel. A mára
már erôsen lepusztult várdombon,
további ásatások szükségesek.
Az ott fellelt római kori oltárkô,
Markus Aurelius korából 170-böl
való. Felmerült már kutatókban is
a kérdés, hogy Kerepesen vajon
álhatott e a földvár elôtt, annak
helyén, vagy még abban, egy római
ôrhely – erôd? Nos: Igen. Onnan
a római oltárkô? Talán igen, mert
minek cipelte volna a „pogány követ” valaki kerepesre a templomba?
Azért használták fel, mert már ott
volt. Még sok kérdés marad. De
valószínû az is, hogy a bronzkori
várerôd és annak árkai, részei lehettek a Csörsz árok erôdítmény
rendszerének. Ez annál is inkább
elképzelhetô, mivel légvonalban kb.
2 km re van a Csörsz árok, és árkai
annak irányába vezettek. Az árok
utca, és a Mogyoródi út is árok lehetett, ami a Csipkai –a Szilasi rét
lápos vidékéhez fut. 800-900 éve,
ez szinte áthatolhatatlan mocsaras
terület volt. A XX. század közepén egy kocsis elaludt és lovai víz
után kutatva bevitték a mocsárba,
ahonnan kihúzni már nem tudták.
Máig is ott van, mert elsüllyedt.
Ezt beszélik a Kerepesiek.
(folytatjuk)
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Egy beköltözô levele egy régi Kerepesinek
(folytatás a 9. oldalról)

csak a Hivatalnak, hanem csak úgy
mindnyájunknak, magunknak, magunkon. Ingyen. Én is, mások is.
Tudod, dolgozom a Szilas TVben, barátságból, lelkesedésbôl,
dolgozom a 860 éves Kerepes
programon, dolgozom a turisztikai
pályázaton. Egyikben sem fizetésért. Nem vagyok az önkormányzat
alkalmazottja, nem vagyok rajta a
fizetési listán. Csak egy kerepesi
polgár vagyok, tudod, amolyan
beköltözô.
De azt szeretném, ha gyarapodnánk, ha jól éreznénk magunkat
itt Kerepesen. Mint ahogy mások
is ezt szeretnék. A kis vitánk a
Faluházban esett meg, éppen egy
építész volt itt, akit körbe kellett kísérni, a Kálvária, barlangok,
Templom utca turisztikai pályázat
ügyében és mások, mondjuk „régi” kerepesiek éppen nem értek
rá, abból a munkacsoportból, ami
Te, illetve Te is hoztál létre, méghozzá úgy, hogy szavaztál róla
a Testületben. Nem tudom, nem
voltam ott, hogy hozzászóltál-e,
elmondtad-e amit nekem elmondtál ott a faluházban, hogy nincs
a bizottságban elég régi kerepesi,
hogy ezért olyan beköltözôk intézkednek, mint amilyen én is vagyok.
Hogy Téged, mint régi kerepesit,

sôt, mint képviselôt sem tájékoztat
errôl senki.
Persze a dolog nem így áll, egyrészt én nem intézkedem, mert
nem is tehetném, másrészt Te voltál, aki szavaztál, mint képviselô
bármikor beülhetsz az általad létrehozott munkacsoport megbeszéléseire. Sôt, ha nem volnál képviselô,
sôt ha nem volnál régi kerepesi,
csak valamilyen gyütment, akkor is
meg lenne erre az esélyed, akár a
munkacsoportnál, akár megnézve
a Szilas TV-t, meghallgatva a Kerepesi Rádiót, elolvasva a Kerepesi
Véleményt, vagy a Hírnököt. Nem
a személyes sértettség okán írok
nyílt levelet Neked, hiszen nem
vagyok megsértôdve.
Azért írok, mert a falunk egyik
rákfenéjére mutat rá a történet.
Azon túl, hogy a település fizikailag szétszabdalt, szellemileg is az,
identitását tekintve is az. A HÉV
sínek nem csak fizikailag választják
szét a kerepesieket.
Tudod, megdöbbentô azt hallani, hogy azért van ugyanabból
az ünnepségbôl kettô, mert a
kerepesiek nem mennek át Szilasra. A szilasiak pedig Kerepesre.
Szerinted, jól van ez így? Nem
az lenne a dolgod képviselôként,
a faluház alkalmazottjaként, vagy
egyszerûen csak régi kerepesiként,
hogy ez ellen tegyél, hogy építsd

a közösséget, hogy inkább azt vizsgáld, ami összeköt és nem azt,
ami szétválaszt? Hogy örülj a civil
kezdeményezésnek, merthogy ez
egy civil kezdeményezés, ami mögé
odaállt a polgármester, a Testület.
Ahelyett hogy kajánul megjegyezd,
jól kiosztott benneteket az a tévés, ô is meg mondta, hogy ez
hülyeség. (Egy találkozón hangzott
el mindez, amelyet a polgármester
szervezett karácsony elôtt a helyi
vállalkozók köszöntésére. Kiküldött
több mint száz meghívót és eljöttek talán öten. Közöttük az a
tévés, akit én nem ismerek, de Ô
régi kerepesi, megmondta - azon
túl, hogy a projekt hülyeség - azt
is, hogy Kerepes nem tud an�nyit fizetni, hogy Ô csináljon egy

kis filmet Kerepesrôl. Ennyit arról,
hogy mi számít).
Azt is mondtad, hogy úgy sem
sikerül. Lehet. Sôt talán én is így
gondolom. De még az sem lenne
baj, mert lenne egy olyan projektünk, ami ki van dolgozva, csak
az alkalomra kellene várni, hogy
újra pályázhassunk. Csak azt nem
értem, miért vagy ellendrukker?
Mert nem Te találtad ki, vagy,
mert nem vagy benne a csoportban, vagy nem tájékoztatnak? Mi
az oka? Lépj be és csináld. Találj
ki más projektet, oszd meg és én
támogatlak.
Megyek, tolom, csinálom, azt,
amit mondasz. Ha az a falu ügyét
szolgálja. Erdélyi Lajos, egy kerepesi
beköltözô”

Recept ajánló
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A világ leggyorsabb
gyümölcslevese

2014. április 26.

Egész napos gyermekprogramok, légvár, bohóc mûsorok!
INGYENES arcfestés gyerekeknek
és kreatív foglalkozások
Este Rock & Roll buli minden korosztálynak
Találkozzunk ismét a megújult Szekeres Parkban!

PROGRAMOK:

Piaci vásár,
Fitnesz bemutató Angyal Virág Nôi edzôterem
Pannónia Néptáncegyüttes bemutatója
Bohóc showmûsor, ingyenes körhintázás
Hurka-kolbász sütés, grillezés Laci bácsival
Kisvirág népitánc bemutató
Harmónia Táncklub bemutatója Villám Verával
Eredmény hirdetés, ajándékok kiosztása
Mono Manó zenekar, interaktív gyerekmûsor
PEDROFON zenekar

SKistarcsa,
Z E KSzabadság
E R E S út PA
RK ÉS PIAC
56/j, Zsófialigeti HÉV megálló
VALÓ VÉLEMÉNY 2014. ÁPRILIS

HOZZÁVALÓK:
• ízesített gyümölcsjoghurt
• vaníliás cukor
• fahéj
• gyümölcslé
• gyümölcsbefôtt vagy friss gyümölcs
ELKÉSZÍTÉS:
Kézi shakerbe öntöm a joghurtokat, vaníliás cukrot adok hozzá
(2 pohár joghurt, 1 vaníliás cukor), ízlés szerint fahéjat, és a
befôtt levével, valamint annyi gyümölcslével összerázzuk, hogy a
megfelelô sûrûségû elegyet kapjuk. A gyümölcsöt felkockázzuk
és a kész leveshez adjuk.
MEGJEGYZÉS:
Nagyon gyors, nagyon olcsó és nagyon finom!!! A család
kedvence.
további receptek: http://www.mindmegette.hu/
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Szavalóverseny, ahogy én láttam

„Szállj Költemény”
2014. április 10.
Elsô alkalommal rendezték meg
a nyilvános
versmondó
estet,
elôzetes jelentkezések
alapján. Az
est fôvédnöke Franka Tibor polgármester volt. Nagyon sok, 27
versenyzô indult. Minden fellépô
egy József Attila verset választhatott, a második verse egy szabadon
választott vers volt. A zsûri négy
fôbôl ált, akik nagyon korrektül látták el a feladatukat, nagy szakmai
hozzáértéssel és igazságosan hozták meg a döntéseiket. Nem volt
könnyû dolguk, hiszen a különbözô
korú, rutinos és kezdô versmondók
között az elôadás módjában voltak
különbségek. Emelte az est színvonalát, hogy nem csak a helyi,
de a környezô településekrôl is
jöttek versenyzôk. Érdekességként
említem, hogy költôk is szerepet
vállaltak a versmondásban, akiket
eddig nem nagyon ismertünk. A
terem zsúfolásig megtelt, nagyon
jó volt látni a közönség figyelmes
arcát, és a versek után a lelkes
tapsokat. A versenyzôk ezen az
esten gondoskodtak arról, hogy
szívünkbe zárjuk ôket és a szép

verseiket. Köszönjük nekik, akik
mindent megtettek azért, hogy mi
jól érezzük magunkat. Az elôadás
végén a zsûri minden versmondót
a tudása szerint érékelt. Szeretném
kiemelni a helyi díjazottak közül
a STAMMTISCHklub versenyzôit:
Springer Friedrich (Ugró Jani) de
Szász Andorné Jutkát, Keresztessy
Ildikót és Jankovits Gabriellát
aki az Aranyesôt képviselte. Kimagasló eredményt ért még el
a csoportunkat szeretô, és pártoló társunk Rémi Jánosné Ilonka
néni. Fentô Jucusnak a Rádiónk
mûsorvezetôjének külön köszönet,
hogy még lebetegedése ellenére
is szépen helytállt. Köszönetet érdemel az összes többi versenyzô
is, akik megtisztelték szereplésükkel
ezt a felejthetetlen estet.
Sok szép verset hallottunk. Nálunk már hagyomány hogy heti
rendszerességgel évek óta a KEREPES RÁDIÓBAN verseket olvasunk
fel, ezzel is bizonyítva, hogy az
emberek szeretik a verseket. Kívánjuk, hogy továbbra is így legyen,
mert a vers örök. A vers szeretete
boldoggá tesz idôset és fiatalt egyaránt. Hadd fejezzem be írásom
József Attila versének Pár sorával
„Szállj költemény, szólj költemény
mindenkihez külön -külön.”
Kertészné Szente Manyi

Minden ami akkumulátor!

Vers mindenkinek:

Versek, dalok Kerepesrôl:
Deák Bill Gyula

Édes otthon
Hányszor hallom, mondják: ó édes otthon,
Errôl nagyon hamar le is kellett szoknom.
Anyám a konyhában gyászolta magát,
Kocsmába küldött, hogy hozzam el apát.
Szóltam: Fater, jöjjön haza már,
20 forintot adott, hozzak még piát.
A bátyám melózott, megunta hamar,
Elment, már nem is tudom svéd-e vagy magyar.
Évente hazajön, önmagától részeg,
Visszahívja mindig, ó a családi fészek.
Asztalra borulva egész este sírt,
Vegyek majd neki Kerepesen sírt. ó-ó
Falvédômön ez áll:
||: Az édes otthon visszavár, :||
Visszavár.
Presszó elôtt állnak bizonytalan lányok,
Közöttük éhesen, nyugtalanul járok.
Át kellene jutnom még ezen a poklon,
Bableves csülökkel, vár az édes otthon.
Lemegyek a térre, sör és kártya vár,
Zsebemben két ásszal már nem érhet kár.

Üzenet embertársaimnak
HA ELMEGYEK MAJD TÔLETEK,
NEM KÖSZÖNÖK EL SENKITÔL.
MÉG A LÁNYOKTÓL SEM.
S NEM VISZEK MAGAMMAL MÁST, CSUPÁN A BOTOT,
AMELLYEL VÉGIG VERTETEK RAJTAM.
NO MEG EGY TARISZNYA MEGALÁZTATÁST,
HA AZ OTTHONI IZEK UTÁN
ELFOGY A RÉGI ÉTVÁGY,
HOGY TORKIG LAKHASSAK BELÔLETEK.
ÜZENETET CSAK ENNYIT HAGYOK:
-MONDJÁTOK MEG! UGYAN MI TÖRTÉNT VOLNA,
HA LEGALÁBB EGYETLEN EGYSZER IS KIÜLÜNK A LÓCÁRA,
ÉS EGYMÁS DOHÁNYÁBÓL FÚJUNK EGYFORMA FÜSTKARIKÁT?
Szalai József Attila
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PETZ PIAC
Áprilistól újra megnyit
a Petz piac Szilason
Italdiszkont, grillbüfé,
diszkont árak

Szilasliget, Béke út. 19. Barti Sándor,
Telefon: 06 20 255 1221

Kerepes, Tölgyfa u. 3.
Hankó Zoltánné
Tel.: 06-28-490-079
Nyitva: H-P: 800-1800

2145 Szilasliget, Wéber Ede u.
Tel.: 06-28-481-418
Nyitva: H, K, Cs, P: 800-1800, Sze: 800-1600

Ha Ön is ismer mondókát, dalt, verset, Kerepesi vonatkozással, kérem küldje el nekünk.
Köszönjük. szerk.
2014. ÁPRILIS VALÓ VÉLEMÉNY

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!

