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Hazudós a polgármester? 
Nos, igen csak úgy tûnik a 

közmeghallgatás szerint.  Hall-
gatói kérdésre, hogy a cigaretta 
csikkek a hamutartójában, hogy 
is kerülnek oda?  A válasz az 
volt, hogy dohányzik, és a kerepesi 
vélemény újságban megjelent kép 
három évvel ezelôtti, mikor még 
ugyanis nem volt tilos a dohányzás 
a középületekben.

Egy kedves, a polgármestert 
megvédeni kívánó hölgy a hallga-
tóságból, akinek több bátorsága 
volt a megkérdezettnél, azonnal 
magára vállalta a cigizést. Azt ál-
lította ô járt a polgármesternél, ô 
dohányzott az irodájában és az 
ô csikkjei vannak a képen látha-
tó hamutartóban.  Nem tudhatta, 
hogy aki 3 cigit megenged neki, 
hogy elszívjon az ugyanolyan hi-
bás. De komolyra fordítva a szót: 

Ha Ön lenne a polgármester… 
Megszokhatták kedves olvasóink, hogy 

ezen a helyen arról írogatok, mit tennék, 
ha én lennék a polgármester. Most azonban 
önöket kérem, fejtsék ki a véleményüket, 
mit tennének az alábbi kérdések esetén, ha 
Önök lennének a polgármesterek. 

1. Az idei 130 milliós hitelkötelezettség 
tudatában felmernének venni újabb 250 
milliós hitelt a közösség zsebére? 

2. Felmernék venni a választások elôtt néhány hónappal? 
3. Mit kezdenének a kerepesi iskola ügyével, illetve újraindítanák-e 

szilasi alsó tagozatot?
4. Belenyugodnának-e a szemétdíj nevetséges emelésébe?
5. Számon kérnék-e a testületi tagokat mag a tanácsnokot, mi a 

fészkes fenét csináltak eddig 
6. Mi volna az a három legfontosabb probléma, amelyben Ön, 

ha polgármester lenne, azonnal lépne?
Írják meg válaszaikat, mi azonnal leközöljük. Legyen Ön is pol-

gármester!
 (Franka Tibor – Szabad Vélemény 2006. Június)

  Franka Tibor

Ideje  
a lényegre térned!

Ezekkel a szavakkal fordult hoz-
zám egy ismerôsöm. Ha indulok és 
jelöltetem magam polgármesternek, 
térjek rá a lényegre.

Eljött az ideje annak is, hogy ne 
csak azt mondjuk el, hogy mi a 
rossz és kik alkalmatlanok a vezetésre 
Kerepesen. Mondjuk el, miért is kell 
leváltani azokat, akik nem érdemesek 
a vezetésre és netán a zsebüket 
tömik csak meg a mi rovásunkra. 
Nos, ideje elmondani akkor azt is, 
mit is kell tenni, azaz mit tennék 
én, ha a választók megtisztelnek a 
bizalmukkal. Persze ha programot 
írnék le, fenn áll a veszélye, hogy más 
is „lekoppintja” a kidolgozott anya-
got. Nos, legyen! Tôlem Franka pol-
gármester is megvalósíthatta volna, 
vagy bárki, aki odakerül. Nem hajt 
hatalomvágy, mert az az egyik legsú-
lyosabb betegség, amitôl az ember 
valaha is szenvedhet. A munkám 
során megfogadtam édesapám jó 
tanácsát, miszerint aki úri emberként 
viselkedik embertársaival, az adott 
szavát mindig betartja, az hosszú-
távon meghozza a gyümölcsét. Nem 
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érdekel a pénz sem, hisz biztosítási 
közlekedési gépjármûszakértôként 
jövedelmem, mit Németországból 
kapok két - három polgármesteri 
fizetéssel is felér. Ezért is tudjuk fele-
ségemmel, Krisztinával saját pénzen 
üzemeltetni a Kerepes Rádiót évek 
óta. Akkor miért is indulok el? Miért 
is teszem ki magam és családom int-
rikának, esetleges rágalmazásoknak?  
Hisz már most hallom: Mit akar ez, 
most jött csak ide? Majd német 

(folytatás a 3. oldalon)

Nincs annyi becsület Kerepes elsô 
emberében, hogy kimondja: Erôs 
dohányos vagyok, ki-kipöfékelek 
néha az ablakon? Bocsánat, tar-
tózkodom ettôl a jövôben és a 
hölgynek megköszönöm, de nem 
kell magára vállalnia az én hibá-
mat. De nem, ez nem hangzott el. 
Felmerül a kérdés, a prímás nem 
ciki a zenekarának? Ilyen a bandája 
is? Megválasztottuk vezetônek és 
a képünkbe hazudik. Pedig a kép 
most készült, húsvét után. A nyuszi 
és a tojásai is a képen vannak. 
Hát kedves polgármester úr ez volt 
Pinokkió bosszúja, ez nem jött be. 
Nem, polgármester úr, Ön hazudik, 
a kép nem 3 éves, mivel a 2014-es 
költségvetés grafikonja is jól látha-
tó. Vagy  3 éve tudta a polgármes-
ter úr, hogy ez lesz a gazdasági 
eredményünk és a Fidesz kormány 

átvállalja adóságainkat? Sôt, fillérre 
elôre kalkulál minden forintot 3 
évre? Nos, akkor e pénzügyi zseni-
re szavazzunk mindannyian ismét! 
Bár ez valószínûtlen, ugye? 

Addig is nagymamám mondása 
jár az eszemben: Aki hazudik, az 
lop is?  

- Springer Friedrich -

 - Nekem nem a hamutartó tûnt 
fel, hanem az, hogy a polgármester 
asztaláról hiányzik a laptop, vagy 
valami hasonló kommunikációs 
kütyü. Példának 
okáért a jóval 
idôsebb plébá-
nos úr íróaszta-
lán számítógép 
is van, és hasz-
nálja is.

Sinkó György
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Elítélte a bíróság  
a polgármestert!

A kerepesi polgármestert bû-
nösnek találta a Gödöllôi járásbíró-
ság. A képen a bíróság tárgyalója, 
azé a Gödöllôi járásbíróságé, ahol 
ítéletet hoztak. Franka Tibort, Kere-
pes polgármesterét kegyeletsértés 
elkövetése miatt bûnösnek találták 
és megrovásban részesítették. A 
büntetô ügyben vádlott polgár-
mester felebezett az ítélet ellen. 
Az ítélet kiterjed sajnos egy köztisz-
teletben álló kedves idôs emberre 
is, akit már egyszer megbüntetett 
a polgármesterrel egyetemben, egy 
másik bíróság is. Ugyanebben az 
ügyben, egy polgári peres eljá-
rásban, milliós kártérítést kellett 
fizetniük. Hercehurca után a pol-
gármester kifizette, a tudomásunk 
szerinti, végrehajtási szakba került 
büntetést. Franka Tibor fellebbezé-
sére, B. István megjegyezte, hogy 
ebben az ügyben, amibe belerán-
gatták, már 500.000 Ft költséget 
fizetett az ügyvédekre.

A polgármester nem túl szelleme-
sen azt válaszolta, hogy a becsület 
pénzbe kerül és Szent Mihály lován 
úgysem viheti a temetôbe a pénzt 
az idôs ember. A település vezetése 
által szerzôdtetett és megfizetett 

ügyvédnô védte a polgármestert a 
büntetô ügyben. A sors fintora, 
hogy a rossz hír ellenére a Forrás 
Mûvelôdési Házban aznap születés-
napi buli volt és szórakozott a több 
mint 60 meghívott. A polgármester 
felesége születésnapot tartott. Mi 
is gratulálunk. 

Közben újabb hírek szerint, 
zavaros ügyek kerülnek elô a 
kerepesi vezetés háza tájáról. 

 A polgármester úr titkárnôje 
is pert vesztett egy becsületsértési 
ügyben a Z-D Hungary ügyvezetôi 
feljelentése nyomán, egy sértô 
cikk kapcsán. Az írás a Kerepe-
si Vélemény 2012. júliusi számá-
ban jelent meg és adótartozást 
szellôztetett. Nem csodálkoznék, 
ha polgármesteri utasításra íródott 
volna a titkárnô, egyébiránt a lap 
szerkesztôjének cikke. Mellesleg 
a lap fôszerkesztôje is maga a 
polgármester volt. Gondolom, a 
gáláns vezetô, a 300 ezer forintos 
kártérítést is kifizeti a titkárnôje 
helyett. Http://kerepes.hu/docs/
ujsag/kerepes_2012_julius.pdf

Másra is rájár a rúd mostaná-
ban. A tavaly a 8-as körzetben 
lemondott Franka színeket „viselô” 
Összefogás Kerepesért egyesületet 
képviselô volt városanya, M. K. Ma-
riann ellen is végrehajtást rendel-
tek el. Ki is függesztették abban 
a hivatalban, ahol nemrég még 
vezetôje volt a településfejlesztési 
bizottságnak is. A volt kerepesi 
képviselônô a több mint 270 ez-
res tartozását, április 29-én szemé-
lyesen fizette be a végrehajtónál. 
Lehet, hogy olcsóbb lett volna tán 
mégis az eredeti 199 ezres köve-
telést kifizetni? 

A hónap idézete:
 „Aki csak jót mond magáról, az gyanús és Sose bízz az olyan emberben, aki egyetlen rossz tulajdon-
ságot sem hozhat fel mentségére.” 

„Azok, akik nem tudnak magukon nevetni, meghagyják ezt a feladatot másnak.”

A SZENT ANNA kútról be-
számolt a Kerpesch X-press 
lap, majd a megszépült vi-
rággal teli kút képét lekö-
zölte a Kerepesi Vélemény 
is. Sajnos nem volt utalás 
arra, hogy a feldíszítése és az 
ékessége a kútnak kinek a 
munkája volt. Annák a Szent 
Anna a kútnál. Friss hír, mely 
meg nem erôsített forrásból 
származik, állítólag az Össze-
fogás Kerepesért egyesület 
kiszedte a virágokat és újat 
ültetett helyette. Sajtóbaki 
orvoslása kertészettel.

Én mindent  
elhiszek, mert 
hiszékeny vagyok…

Én elhiszem, hogy ....kerepesi 
képviselôink magas szinten végzik 
munkájukat, és hogy nem gépiesen 
megszavazzák, amit a polgármester 
mond. Persze, rengeteg elôterjesztést 
írnak maguktól és az egyébiránt író 
ember polgármester is egyedül írja 
az elôterjesztéseit. Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy .... a temetô 
közepén lévô kripta nem a polgár-
mesteré, de ha az is lenne, biztos 
drága pénzért vette. És elhiszem, 
hogy nem ingyen és nem azért 
kapta ajándékba, hogy 15 évre 
hosszabbodott a temetô üzemel-
tetési joga. Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy .... Kerepes 
Elsô ember nem csak író, hanem 
lokálpatrióta is. 

Csak zavaros hogy hol? Ahol 
született, vagy ahonnan származik, 
vagy ahol nevelkedett? Vagy tán 
Kerepesen. Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy .... Nem 
kapott egy fillér csúszópénzt sem 
senki, a volt önkormányzat eladá-
sából, és nem volt korrupciós az 
ügy. Azt is elhiszem, hogy ott 
a lakások vízbekötése is rendben 
ment és befizették a vízmûnek a 
szükséges lakásonkénti hálózatfej-
lesztési költséget. Vagy, ha még-
sem, akkor biztos jogszerû lehet 
visszakötni a magánhálózatra és a 
törvény ezt sem tiltaná, ahol kiépí-
tett önkormányzati hálózat van. Ez 

lehetséges lehet? Ezt is elhiszem. 
Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy ....Azért 
nem jelentették fel az elôzô pol-
gármestert, mert biztos minden 
rendben volt. Pedig mindenféle 
eljárást kilátásba helyeztek, és a 
polgármesterrel kibôvítve egy vizs-
gáló bizottság is kutakodott. Le is 
tették az anyagot, bár nem tudom 
ki látta azt?

Elhiggyem?
 
Elképesztô, hogy milyen 

mértékû az emberek hiszékeny-
sége, és mit képesek elhinni. Nem 
hiszem el, hogy Önök mindent el-
hisznek. Én sem vagyok kivétel, és 
kétkedek néha kissé. De elhiszem, 
hogy sötétség nélkül nem lenne 
világosság, és hogy világossá-
got kell gyújtani a fejekben. És 
azt sem hiszem el, hogy elhiszik, 
hogy én mindent elhiszek. 

Elhiggyem, hogy minket min-
denki hiszékenynek nézhet? 
Hogy hinni Istenen, hazán, isteni 
örök igazságokon kívül, minden 
jöttmentnek hinnünk kellene?  

Hogy hiszékenységünkkel 
visszaéljenek mások, hogy a 
jóhiszemûségünket összetévesz-
tik egyesek a hülyeséggel, és 
hogy engem mindenki hülyének 
nézhet? Nem. Ezt ne higgyék el 
Önök se!   

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

- Mit csinálsz mostanában,Tibikém?
- 8 éve semmit.
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Ideje a lényegre térned!

Kialakult e tényleg a Franka csapat?

lesz Kerepes? Én 24 éve vettem itt 
házat, akkor Kerepestarcsának hívták 
még a falut. Létre hoztunk egy 
német kisebbségi önkormányzatot 
Kerepesen, amit 3 év alatt az elsô 
helyre értékeltek az országban. Lét-
rehoztam és üzemeltetem a Kerepes 
Rádiót. Nos, megvethet érte, aki 
akar, de szeretem Kerepest, ahol 
élek és szeretem az itteni embereket 
is, akik barátságukba, bizalmukba 
fogadtak az évek során. Én Frankát 
támogattam polgármesternek, mint 
további 1600 szavazója is, de most 
kötelességemnek érzem „jóvátenni” 
tévedésem. Azt hittem, az „újság-
író” majd beszámol a népének 
mindenrôl, ami itt történik. Ez nem 
így lett. Ez sem. Helyette szónokla-
tok, szlogenek, látványintézkedések, 
silány utak, szemfényvesztô szobrok, 
emlékmûvek, rendezvények és álsá-
gos szövegek. Kirohanások jobb és 
baloldal ellen, uszítások, kitiltások 
és csúfolódás. Ellenség mindenki, 
hol a Fidesz ellen, hol mellette, 
haragosunk lett mindenki, és persze 
aki nem ért egyet vele, az pártál-
lambeli és kommunista, sôt, ne-
tán lepatkányozzák az ellenzéket a 
közpénzen kiadott kerepesi lapban. 
Franka polgármestere lett és nyolca-
dik éve regnál Kerepes elsô embere-
ként. Ezen Grál-lovagi, feddhetetlen 
erkölcsû ember újra bemutatkozott 
a közmeghallgatáson a nép elôtt. 
A „cigizésre „utaló nyilatkozatával, 
vagy többek között a felszólalók 
meghazudtolásával: „Én soha nem 
ígértem ilyet magának!” –  de len-

A címrôl Timur és csapata jut 
eszembe. Az a csapat persze ott 
megállta a helyét. A jó és a rossz 
küzdelmébôl egy romantikus re-
gényben csakis, a jó kerülhet ki 
gyôztesen. De mi a helyzet Ke-
repesen?

Azt beszélik az egykori Két Fa-
luért Egyesületbôl lett utód az 

(folytatás az elsô. oldalról) ne több példa is. Ahogy mondják: 
„a stílus, maga az ember” Azonban 
így dugába dôl a lovagiasság és a 
mindennapi gyakorlat ismeretében, 
csak az erkölcstelenség mocsarába 
veszett frigyláda után sóvároghat 
Kerepes. Nem állítjuk, hogy „rokon” 
a pénzzel teli Nokiás-doboz és a 
megrendelések utáni „kifizetés”, de 
Önökre bízzuk annak eldöntését, 
hogy egy tôrôl fakadnak-e. Aki pe-
dig nem hódolt be, annak jöhet a 
fekete leves. Mindenki zsarolható 
kicsit ezzel-azzal. Kinek belterületbe 
kellene vonnia ezt-azt, kinek rokona 
dolgozik a hivatalnál, vagy csak van, 
aki a posztját félti kenyéradó gaz-
dájától. Tucatnyi hasonló történetet 
tudnék mondani, talán egyszer ezt 
is elmondom, de fontosabb, hogy 
arról beszéljünk, majd mit akarunk 
Kerepesen. Ezután minden lapban 
erre is kitérek.

De ehhez kérem már most az 
Önök segítségét is. Nehéz bizonyos 
ellenzéki szerepbôl belelátni a hivatal 
lapjaiba. Önök tudják viszont, hogy 
hol szorít a cipô, és hogy mire kéne 
elsôsorban pénz vagy csak kis jó 
indulat. Ezért észrevételeikért és a 
helyi problémák felkutatásáért akár 
házhoz is megyek. 

Nem emlékmûvek szobrok ellen 
vagyok én, de van sok más dolog 
is, ami olcsón és jól megoldható 
lenne. Majd ha minden jól megy, 
és csak fenn kell tartani mindent, 
amit elértünk, tôlem utána jöhet a 
szabadságszobor is a pálmaággal.

Folytatom!
 Springer

Összefogás Kerepesért Egyesület 
új elnököt kapott. Nagy László 
iskolaigazgató lett a vezetô, Kóbor 
Tamást váltotta le, aki ha elhiszik, 
ha nem, Springer Krisztina után 
jött elnöki sorban. Igen, az alakulás 
idején még voltak illúzióink.

De Kriszta lemondott az 
elnökségrôl, mivel a vezetés tényle-
gesen Frankáé volt és szerzôdések 
köttettek az elnök tudta nélkül, ne-
vében. Határozatlan idôre felfüg-
gesztettük akkor a tagságunkat.

Helyes lépés volt. Most, a vá-
lasztások elôtt ismét aktívak lesz-
nek. Mert az egyesülés csak is és 
kizárólag választási célt szolgált. 
„Két Faluért”, vagy „Összefogás 
Kerepesért” nem volt cél?

A cél a politikai hatalom meg-
szerzése volt és ez annak eszköze. 
(Mielôtt a polgármester feljelen-

A hónap idézete:
„Az ellenséget mindig félre kell vezetni, a széles körû közvéleményt is félre lehet vezetni néha a saját 

érdekében, a szövetségest azonban sosem szabad becsapni.”

tene, hangfelvételen ezt ô maga 
jelentette ki.)

De most, megint elôszedték a 
mundérosztó padokat és lássuk kik 
is kapnak rajta helyet a Franka 
csapatban. Nevek hangzanak el Ke-
repesen, ami meglepetés elsôre, de 
nézzük csak kik is ôk? Újdonságot 
ne várjon senki! 8 helyre 8 név 
kell, de csak 6 került elô: Mayer-
né – Kóbor – Dr. Vaszil - Kiss 
– és pletykaszinten Nagy László 
igazgató úr és Kovács Zoltán neve 
is felvetôdött. 

Nagy Anna neve nem merült 
fel, Farkas Zsuzsa nem indul is-
mét. Szabó Anikó még vacillál, 
tán munkahely okán, és Vincze Dr. 
tán már besokallt és elege van az 
egészbôl. Túl tisztességes ebbe a 
csapatba. Mácsai Krizsán Mariann 
neve is elôkerülhet, de kissé kínosak 

lehetnek a végrehajtási igények el-
lene. A hivatalban volt kifüggesztve 
a végrehajtó kérelme, de kifizette 
az adós a végén.

De komoly-e ez az összeállítás? 
Vagy nem tud jobbat felmutatni 
Franka?

Más állhat mögötte. Szerintem 
van új csapat, de a régiek csak 
higgyék, hogy ôk kellenek, nehogy 
kiboruljon a bili az októberi válasz-
tásokig. Addig is megszavaznak még 
mindent, majd jöhet a meglepetés. 
A Fidesz támogatás ára lehet: 4 je-
lölt. 4 Fideszes – 4 Franka. De igaz 
e, a hangos hír? „Teszek a Fideszre, 
nem érdekel a Fidesz”. Nos, aki 
ismeri a polgármestert, elhiszi ezt is.

Várjuk az aranycsapat névsorát, 
bár nekem már erre is lenne teó-
riám. Timur és a többiek.   

Springer

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

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

ÉPÍTÔIPARI MUNKÁT VÁLLALUNK!
Kisebb-nagyobb építés,  

felújítás és Viacolor lerakás, KREA kéményrendszer
MAGYAR TERMÉK

06 30 934 1081
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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? 

• A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen 
gyalog folytatták útjukat.

• Amíg Madách a börtönben sínylôdött, felesége romlásnak indult.
• A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a várat.
• IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gon-

doskodott.
• IV. Béla várromokat épített.
• A hôs várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, mert 

már korábban elestek a csatában.

• Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és azon felmászott.
• A századfordulón Ady termékenyítette meg a tudósokat.
• Radnóti Miklós fasiszta építôtáborban halt meg.
• Móricz Zsigmond késôbb megnôsül, és elveszi a feleségét.
• A néma Katrin hallgatag lett...,
• Arany János 1817-tól 1822-ig született.
• A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a fôhôst feldolgozzák.
• Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba.
• Arany János velszi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra..
• Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.
• Zrínyi Miklóst a bécsi kamara által feltüzelt vadkan ölte meg...

Nagy Beáta tanárnô gyûjtése

NEVESSETEK!

 Csörsz túrán jártunk. A gödöllôi vasút-
állomáson kezdtünk, ahol megtudtuk, hogy 
az  állomást Ferenc József és Sziszi kapta  
1867-ben egy kiegészített tiroli stílusú váróte-
remmel. Majd a jelenlegi formát kapta. Sajnos, 
a háborúban felrobbantották ezt is, de rekonst-
ruálták és ma eredetiként látogatható a kirá-
lyi váró. Átlátogattunk a gödöllôi egyetemre.  
Rendkívül érdekes volt amivel ott találkoztunk. 
Említeném Európa legnagyobb bronzplasztiká-

ját, ami egy falnyi, több száz tonna fém. Megtudtuk, hogy hozták 
ide és építették fel. 
Innen rövid sétával 
és buszozással Val-
kó felé az erdôben 
gyalog folytattuk az 
utunkat az Erzsébet 
pihenônek nevezett 
tisztásra, ahol er-
dészház áll. Régen 
Szép juharfa néven 
volt ismert, sokan 
így ismerik ma is. A 
Csörsz árok szélén – 

benne haladva érdekes, tanulságos és egészséges túrázás közben 
gondolkodóba ejtett, vajon mi célja volt ennek az építménynek, ami a 

www.nap19.hu  nap19kft@gmail.com

Dunától indult Kerepesen át az Alföld északi peremén és Nyíregyháza 
után lekanyarodott Erdélybe.

Vizi út nem igen volt megoldható mindenhol.  Ahol igen, ott alkalmas 
volt közlekedésre, szállításra és a védelemre az ellenség ellen. Épp, mint 
Kerepesen is. Pont mikor e sorokat írom, tudtam meg, hogy Tarcsa 
pajzsot jelent. Kerepes viszont egy védvonal volt, ez biztos.  „Vaskapuk” 
övezték a Csörsz árkot, így a kerepesit is. Ha akarták se ki, se be. 
Megtekintettük a 30 hányás nevû temetkezési helyet, ahol szarmata sírok 
vannak az erdôben. Harminc domb rejti titkait, mint a Csörsz árok is. 

 -Springer Krisztina-

Csörsz túráztunk!

A hónap vicce

Házinyúl...
A falusi menyecske bemegy a 

városba ügyeket intézni. Dolga 
végeztével indulna haza, de a 
vonatot lekéste. Megszólít egy tax-
ist:
- Nem vinne el Kiskunbikkmakk-

falvára? Nincs nálam elég pénz, de 
majd elszámolunk. A taxis bele-
egyezik, elindulnak. Nemsokára egy 
lucernás mellett megáll a taxis, 
körülnéz, látja hogy nincs senki 
a környéken. Kivesz egy takarót 
a csomagtartóból, és leteríti a lu-
cernás közepébe.
- Jaj, de hát én nem csinálhatom 

ezt, férjezett vagyok, van kétgyere-
kem! - kezdi el a nô. 
- És? Én is nôs vagyok, van négy 

gyerekem és kétszáz házinyulam, 
és mindet etetni kell! Úgyhogy 
csend és szedd a lucernát!!!
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Felhívom szilasligeti,  széphegyi, 
és az érintett kerepesi lakótársaink 
figyelmét a Kerepesi Véleményben 
is megjelent a Hungaroring Kft. 
által közzétett alábbi közérdekû 
tájékoztatásra:

Az emberi egészséget és az 
idegrendszert fokozottan káro-
sító, nehezen elviselhetô zajki-
bocsájtás (75 dB felett!) 2014. 
május hónapban az alábbi na-
pokban:

Tárgy: 

Az egészségre 
káros 
zajszennyezés

• 2014.05.03
• 2014.05.04.
• 2014.05.11.
• 2014.05.17
• 2014.05.18
• 2014.05.29
• 2014.05.30
• 2014.05.31
Nehezen elviselhetô, egészséget 

és idegrendszert károsító (75 dB) 
zajkibocsájtás május hónapban az 
alábbi napokon volt:

GÖDÖLLÔN a belváros szívében egy 56 m2-
es jó állapotú, 2. emeleti erkélyes tégla lakás 
eladó egyedi fûtéssel. SÜRGÔSEN ELADÓ 
Gödöllô belvárosában 2. emeleti, 56 m2-es 
jó állapotú, erkélyes tégla lakás egyedi fûtés-
sel. Jó elrendezésû, tágas, világos szobák jel-
lemzik az ingatlant. A beépített szekrények és a 
konyhabútor a beépített gépekkel az ár részét 
képezi. Közös használatú tároló is tartozik a              
lakáshoz. Fûtése, RENDKÍVÜL GAZDASÁ-
GOS, egyedi mérésû fûtési rendszerrel me-
goldott, termosztáttal szabályozható. A lépc-
sôház rendezett, a bejátat kaputelefonnal 
felszerelt. A víz-, és villanyvezetékek felújításra 
kerültek. Központi elhelyezkedésének köszön-
hetôen az iskola, óvoda, üzletek, közintézmé-
nyek, busz, HÉV, perceken belül elérhetô sé-
tával. ALKU LEHETSÉGES!!!! BEFEKTETÉSI 
CÉLLAL VÁSÁRLÓK ESETÉN BÉRLÔVEL 
EGYÜTT IS ELADÓ!!!! 
11 500 000 Ft (11928)
  
Kartalon, nagyon csendes helyen, barátsá-
gos kicsi utcában, saroktelken lévô 1950-es 
években épült 3 szobás, erôsen felújítandó 
családiház, 4 éve felújított tetôvel, 750m2-es 
telken eladó. Helyiségek: üvegezett veranda, 
elôszoba, konyha kamra, 3 szoba, kazánház, 
fûtôanyag-tároló, AZ ÁR ALKUKÉPES! 
7 000 000 Ft (11815)

Gödöllô belvárosában, csöndes sétáló 
utcában bruttó 90 m2 lakóterû, belsô kétsz-
intes, saját lépcsôházzal rendelkezô, tetôtéri 
lakás Eladó! A 2004-ben épült lakásba a sé-
tálóutcán át jutunk be, a zárt lépcsôházon át, 
melynek elôtere iroda üzemeltetése esetén 
ügyfél váróként is alkalmas lehet. Az emeleten, 
a lakás közvetlen bejárata elôtt is van egy pár 
négyzetméteres elôtér, ahol az egyedi mé-

rôórák is helyet kaptak. Az elôtérbôl jobbra 
egy közel 20 m2-es tágas szoba nyílik, balra a 
fürdôszoba, szemben pedig az amerikai-kony-
hás nappali, melybôl jobbra nyílik egy kisebb 
méretû hálószoba. A beépített konyhabútoron 
és a nappali berendezésén kívül, a lakás alap-
felszereltségéhez tartozik még a videokamerás 
kaputelefon, riasztó, klíma a nappaliban és a 
nagy hálóban, továbbá a sétáló utca végén 
lévô parkolóban egy zárható parkolóállás is. 
18 500 000 Ft  (11517)

GÖDÖLLÔ Blahai részén 95 m2-es családi 
ház, 1240 m2-es telken eladó! ÁRON ALUL, 
SÜRGÔSEN ELADÓ GÖDÖLLÔ, Blahai ré-
szén tégla építésû 95 m2-es családi ház, 1240 
m2-es telken. A 2 szoba + nappalis ingatlan 
fanyílászárói és kôburkolatai 5 éve kerültek 
felújításra. . A házhoz tartozik egy 13 m2-es 
pince. Ideális lehetôség fiatal pároknak, össze-
költözôknek. A buszmegálló 5 perc sétára talál-
ható.  14 900 000 Ft  (11499)

KEREPESEN áron alul eladó egy 2 gener-
ációnak és/vagy vállalkozásnak is kiválóan 
alkalmas 162 m2-es , 2 nappali + 5 szobás 
igényesen megépített családi ház 537 m2-es 
telekkel ! 27 900 000 Ft (11444)

SÜRGÔSEN ELADÓ! PÉCEL FREKVENTÁLT 
részén 2004-ben épült, 2 szintes, 95 m2-es, 
4 szobás, RENDKÍVÜL IGÉNYES sorházi 
lakás Eladó!  Az ingatlan 25 cm-es Porotherm 
téglából épült, 10 cm-es szigeteléssel, így az 
ingatlan rendkívül alacsony rezsiköltségû! 
A földszinten 34 m2-es nappali-étkezô, 9,5 
m2-es konyha, elôtér és mosdó található. A 
nappaliban külön kémény lett kiépítve (jelen-
leg használaton kívül) egy késôbbi kandalló 
számára. A konyhabútor az ár részét képezi! 

Az emeletre a nappaliból fából készült lépcsô 
vezet fel, ahol 3 háló szoba, gardrób, fürdôszo-
ba zuhanykabinnal és fürdôkáddal került ki-
alakításra. A lakáshoz 30 m2 elôkert és 160 m2 
hátsó kert is tartozik. Az ingatlanhoz 50 m2-es 
garázs is megvásárolható 3.5 Millió Forintért! 
Kiválóak a közlekedési feltételek: autóval 3 
perc az M0 autópálya, kék busz megállója gyal-
ogosan 8 perc ( budapesti helyi járat); vonattal 
a Keleti pályaudvar 25 perc.  
17 900 000 Ft  (11371)

GÖDÖLLÔ KÖZPONTJÁBAN 2005-ben 
épült, luxus kivitelezésû 63 m2-es, 2 szobás, 
zárt udvaron belül saját parkolóhellyel ren-
delkezô, tégla lakás Eladó!  Amerikai konyhás 
nappaliból (33.6 m2), kádas fürdôszobából 
(6.7 m2), elôtérbôl (6.7 m2), hálószobából 
(13.7 m2) álló luxus kivitelezésû ingatlan 2005-
ban épült 38 cm-es Porotherm téglából. Alap 
felszereltséghez tartozik a riasztó, klímaberen-
dezés, kaputelefon. MINÔSÉG, IGÉNYESSÉG, 
TAKARÉKOSSÁG jellemzi a lakást, déli fekvése 
pedig melegségét, szépségét növeli!  
17 900 000 Ft (11350)

GÖDÖLLÔN AZ INCSÔ LAKÓPARKBAN 
2004-ben épült társasházi, 1. emeleti, 112 
m2-es, 4 szobás MINÔSÉGI, KIVÁLÓ ÁL-
LAPOTÚ, ALACSONY REZSIKÖLTSÉGÛ 
társasházi lakás 1254 m2-es gondozott, 
erdôszéli telken Eladó! A 2004-ben épült tár-
sasházi lakás 36 -os porotherm téglából épült, 
10 cm-es dryvit szigeteléssel. Az ingatlan 3 
hálószobából, 40 m2-es amerikai konyhás nap-
paliból, kádas fürdôszobából áll. A lakáshoz 30 
m2-es fedett garázs + 11 m2-es saját tároló 
+65 m2-es közös tároló tartozik. Az épület 
fûtésérôl a Buderus rádióórás távvezérléssel 
mûködô kazán, a friss levegôrôl az automata 

szellôztetôrendszer gondoskodik. A beépített 
konyhabútor és a beépített bútorok az ár ré-
szét képezik! 26 500 000 Ft (11207)

Isaszeg kedvelt részén, a fô közlekedési 
úthoz közeli, aszfaltos utcában eladó ez a jó 
fekvésû, 120 nm-es családi ház. Az épület 
120nm-es alapterületû, 4 szobás, cirkófûtésû, 
de cserépkályhával is rendelkezik, valamint 
vegyes tüzelésre is átállítható. A telket és az 
ingatlant szinte egész nap süti a nap, udvarán 
két gépkocsi tárolására is van lehetôség, vala-
mint kialakított helye van egy építendô garázs-
nak is. A telek hátsó felében konyhakert van 
kialakítva, ahol a család zöldségszükséglete 
megtermelhetô. A tetô felújított, bitumenes 
zsindellyel fedett.  14 900 000 Ft  (12051)

KEREPESEN ELADÓ egy NAGYON SZÉP, 
újszerû társasházi lakás, mely 2006-ban épült. 
A lakás elsô emeleti, 62 m2 -es, igényes, 
amerikai konyhás nappalival és két szobával. 
Az egyik hálószoba gardróbkapcsolatos. A nap-
palihoz tágas 7 m2-es erkély is tartozik. A fû-
tés gázkazánról üzemel. A lakáshoz saját 11,5 
m2-es tároló és saját zárt kocsibeálló is tar-
tozik. A közelben busz, HÉV, M0-ás autópálya, 
közért, iskola, is található. Irányár: 13,5 MFt a 
lakáshoz + tároló és a kocsibeálló is tartozik 
melynek ára 500.000,-Ft. 
13 500 000 Ft  (10700)

KARTALON, a fôúton, 2787m2-es telken 
eladó egy, 1998-ban felújaított, 108 m2-es, 
3 és fél szobás családi ház. Nagyon kedvezô 
áron jut hozzá egy nagy telken, gyümölcsfák-
kal, melléképületekkel elátott otthonhoz. Az 
állapota kis felújítást igényel. 
8 800 000 Ft (10017)

Mobil: +36-20-912-1241 Telefon: +36-28-545-510 Fax: +36-28-545-511

2100 Gödöllô, Petôfi tér 11.
www.ingatlanfutar.hu, iroda@ingatlanfutar.hu

• 2014.05.07
• 2014.05.08
• 2014.05.10
• 2014.05.13
• 2014.05.14
• 2014.05.18-22-ig

Ha mindezt összefoglaljuk, a 
Hungaroring egészségkárosító zaj -
kibocsájtása a saját felhívásuk sze-
rint 2014. május hónapban 21 nap, 
naponta 09-18 óráig.

A gyakorlatban este 8-9 óráig 
mennek a versenyautók!

• Kérjük a Hungaroring Kft. 
tulajdonosát és a tisztelt Kerepes 
Város Önkormányzatát, mondják 

meg hová  meneküljünk  ez 
elöl??

• Az életünk ide köt minket.
• Miért lehet minden jogszabályt, 

alkotmányos jogokat felrúgva, a sok-
sok ezer helyi, szilasligeti, kerepesi, 
mogyoródi család mindennapjait, 
minden hétvégéjét tönkre tenni?!

• Miért nem védi meg a vá-
lasztópolgárait a választott testü-
letünk??

• Kérjük most is, hogy városunk 
vezetôsége képviselje az alapvetô 
alkotmányos jogainkat az egészsé-
ges környezethez!!

• Köszönettel: az itt élô emberek
Zentai István
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Nyáritábor 
a Német Önkormáynyzat szervezésében

A német helyhatóság nem kulturális 
és is civilszervezet, mégis úgy látszik, 
felvállal ilyen ambíciókat is. Amit tudni 
kell az nemzetiségi, – leánykori nevén 
- kisebbségi önkormányzatokról, hogy 
semmiféle alá vagy fölérendeltség 
nincs a települési önkormányzatok és 
köztük. Normális körülmények között 
persze egymás mellett és segítségével 
kellene mûködniük. Sajnos ez Kere-
pesre nem mondható el. A települési 
újságban is csak fizetett hirdetésként 
jelenhet meg a plakát, mondván 
fizetôs rendezvény a táboruk. Figye-
lemmel kellene kísérni, ki mindenki 
fizeti a hirdetési díjat a közpénzen 
kiadott újságunkban, ha fizetôs a 
rendezvénye. Kultúrház? Tábor? Bál? 
Vagy ez mostantól lett csak kötelezô? 
Érdekes, hogy eddig nem kellett fizetni 
érte, pedig ez már a harmadik tábor. 
Psszt! Még meghallják, és utólag fi-
zettetik meg velük. De nem is lenne 
szabad pénzrôl beszélni sem, mivel 
a médiához a jogot a helyi sajtóban 
is a nemzetiségi törvény biztosítja. 
Igaz, a polgármester a szóban tett 
nyilatkozatát visszavonta és 1 német 
oldal helyett fél oldalt kap a német 
nemzetiség. Pedig, minden, amit Ô 
mond jognyilatkozatnak minôsül és 
kötelezô rá és a hivatalára is. Na, de 
nem lehet kicsinyes az a nemzetiség, 
ami a semmibôl alakult Kerepesen és 
mára országosan elismert, meghatá-
rozó nemzetiségi önkormányzat lett, 
mindössze 3 év alatt. Van, akinek 
tetszik, van, akinek nem, de ez nem 
változtat a tényen, hogy városunk leg-
nagyobb számú nemzetisége a német 
lett a népszámlálás eredménye és a 
regisztrációs adatok szerint is. Ez utób-
bit majd 300 ezer forinttal dicsérte 
az Országos Német Önkormányzat 
is. A Kerepes Rádióban van német 
nyelvû adás és lehetne szlovák is, ha 
lenne, aki felvállalja annak rendszeres 
készítését. A németek támogatása is 
sajnos csak erkölcsi jellegû, ismervén 
a helyi belpolitikát, nem lehet, hogy 
az elnök asszony a saját nevével jel-
zett rádiónak támogatást nyújtson. Az 
önkormányzat, élén a polgármesterrel, 
csak ígéreteket adott az elmúlt évek-
ben. Persze, ha valami projecthez kell 
a támogató nyilatkozat, arra felkér 
németet, tótot, cigányt,  a rádiót és 
a Tv-t is ha kell.

Az ellenszolgáltatás szó ismeretlen 
fogalom ilyenkor is.

 Idén ismét minden érdeklôdôt- 6- 
16 éves korig- táborozni hívnak, egy 
olyan áron, ami csak a mesében van! 

Csak most: 2014-ben 12.000 Fo-
rint lesz a tábor részvétel díja, egy 
hétre napi ötszöri étkezés és renge-
teg program mellett. További családi 
kedvezmény is várható. Ja, és nem 
kell németnek lenni hozzá, miért is 

kellene.  A kerepesi iII. német tábor 
mindenki elôtt nyitva áll, még a szülôk, 
nagyszülôk is jöhetnek táborozni, sôt 
kedvezmény jár nekik.  

A tábor ismét 1 hetes, augusztus 
11-tôl augusztus 17-ig Kerepesen, a 
Barber tanyán kerül megrendezésre, 
mely egy 1 hektáros bekerített ta-
nya. Mint minden évben, most is 
sok attrakció várja a gyerekeket, de 
sürgôs a jelentkezés a programok 
kialakításához. A hajókirándulástól 
a strandolásig minden lesz benne. 
A tervezett programok közt van: 

Aquaworld, dányi strand - D-Beach, 
Aquapark, lovas és harci a bemutató a 
táborban, élménypark, Csokimúzeum, 
dunai hajókirándulás és mindennapra 
sok-sok meglepetés. 

A sátorozás és ott alvás nem 
kötelezô, de ajánlott, hisz kicsinek és 
nagynak közösségi élmény.

Még sátrat is adnak korlátozott 
számban. 

Zuhanyzó – WC – konyha, a 
12 méteres nagy rendezvénysátor, és 
persze úszómedence is várja a tábo-
rozni vágyókat.

Egy kis játékos német tanulásra is 
van lehetôség, német tanárok és óvó 
nénik segítségével.

De sztár vendég idén is lesz. Volt 
már itt a Fekete Pákó, Kecsap-karaoke, 
Irigy Honalj Mirigy. (a gyerekek kér-
ték ôket)

Nem árulható el ki jön most, de 
megint nagy dobás lesz, annyit bizo-
nyosan tudunk.

Mindenrôl bôvebb információ és 
a programokról is: www.nok.uw.hu 
oldalon és a Facebook.

Springer Friedrich 
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Lajos bácsira emlékezem megint 
egy írásával. Ô már nincs köztünk, 
de írásai úgy látom, örökidôkre 
állják a helyüket, legalább is Ke-
repesen. Ô írta ezt is: „Bízzon 
bennem: „Kérem, szavazzon 
rám, és arra a csapatra, amelyik 
az eddigi eredményeket értékeli, 
megbecsüli, és négy év alatt a sok-
szorosát biztosítja a községnek.” 
Régen kinôttem az esti mesékbôl, 
de még sokra emlékszem. Ezért 
vagyok kíváncsi, mikor jön el a 
királyfi, hogy fölébressze a mások 
bôrére álmodozókat.” Addig is 
nézzük ilyenek lesznek-e a Franka 
csapat ígéretei is? M2 metró, szob-
rok, csónakázó tó, betonüzem, 
Munkát a cigányoknak is! - „ha 
kell erôszakkal” Városközpont, M3-
M31 autópálya, sportközpont Szi-
lason, temetôbôvítés, az üzletsor 
lebontása a Mogyoródi úton. De 
sorolhatnám még… Azt is, ami ki-
maradt és sokkal fontosabb lenne.

Vízelvezetés, iparpark, helyi vál-
lalkozók támogatása. A kommuná-
lis adó megszüntetése, *csökkenté-
se* Közbiztonság… Addig is Lajos 
bácsi ígéretei maradnak. Mintha a 
nagy fehér vezért hallgatnám! Uff!

Ha engem választanál kép-
viselônek… 

Akkor most az ígéreteim jön-
nének, de kérem, ne várjanak 
tôlem megvalósíthatatlan ígére-
teket. Nem ígérek fût-fát, hogy 
képviselô lehessek. Amit én ígérek, 
az mind jó a falunak, /Városnak/ és 
lakóinak, jól átgondolt szükséges, 
fontos dolgok. 

Közlekedés: Autópályával kö töm 
össze a Liszt Ferenc Repülôteret,és 
Kerepest. Rendszeres rakétajáratot 
indítok a Holdra, hogy folytathas-
suk a Hold fásítási programját. A 
község minden utcájába mozgó 
járdát tervezek, az emelkedôkhöz 
mozgólépcsôt.  Ezekkel ki lehet jön-
ni a fôútra, ahol a Göncölszekér vá-
rakozna, és mindenkit percek alatt 
elvinne bárhová, ami az úti célja.

Akik még kényelmesebben 
akarnak utazni, igénybe vehetik 
a repülôszônyegeket. A Szilas pa-
takot hajózhatóvá teszem, hogy 
a tengerjáró hajók a küszöbünkig 
közlekedhessenek. 

Szociális ellátás: Teszek róla, 
hogy senki ne nyomorogjon, min-
denki kapja meg az ôt megilletô 
javakat. Ott van például a meztelen 
csiga. Fagyoskodik, mert nem telik 
neki ruhára. Én gyapjú öltönyt var-
ratok neki csokornyakkendôvel. És, 
hogy ne is éhezzen, salátát fogunk 
termelni, mert azt nagyon szereti. 

I.M. Id. Csôsz Lajos. 

Ha engem választanál 
képviselônek…

A vakondot is megilleti a nap-
szemüveg. A földi giliszta sampont 
kap, hogy mosás után legalább 35 
százalékkal dúsabb legyen a ha-
ja. A pókok közül a kaszáspóknak 
fenôkövet adok, hogy a kaszája 
mindig éles legyen. A fekete özvegy 
szép fehér menyasszonyi ruhát kap, 
hogy az elfogyasztott (megevett) 
férjek után újból férjhez tudjon 
menni. Az elefánt is megérdemli a 
tûsarkú cipôt, bár az elszámolással 
probléma lesz, mert egyszerre két 
párat igényel.

A hét pettyes katicabogár is 
megkapja a nyolcadik pettyet, 
amiért olyan régen rimánkodik. A 
szentjánosbogár pedig új elemet 
kap a lámpájába. 

Kultúra, mûvészet: A Mega-
sztár mintájára megrendezzük a 
horkoló versenyt. Ki tud hango-
sabban horkolni?  Itt még az is 
kiderülhet, ki lehet-e horkolni a 
magas ’c’-t? A fôdíj egy külön 
hálószoba lesz, bár ez kétes értékû, 
mert megfosztaná családtagjait a 
hallgatás gyönyörétôl. Reggel az 
„ Ingyom,  bingyom tálibe”  szív-
bemarkoló zenéjére ébredhetünk, 
este a „Sej,  haj,  Rozi ” kísérne az 
ágyunkba  a helyi rádió jóvoltából.

Hagyományôrzés: Tanfolya-
mot indítunk, hogy megtanítsuk 
az érdeklôdôket az utolsó néhány 
millió év történéseire. Hogyan kell a 
fák ágait összehúzni, hogy jó éjjeli 
fészket készíthessünk? A fáramá-
szás titkainak elsajátítása, hogy az 
üldözô vadak elôl gyorsan vissza 
tudjunk mászni. 

Hogy kell összefogni, hogy a 
barlangi medvét kiûzhessük az ott-
honából, hogy a barlang a miénk 
legyen? Hogyan kell védekezni a 
kardfogú tigris támadásainál? A 
kôbalta szakszerû készítése. A 
kovakô és a tapló használata a 
tûzgyújtás mûvészete.  Hogyan kell 
a legkisebb veszteséggel nyársra 
húzni az ellenségeinket? A csám-
csogás kötelezôvé tétele. A falu fel-
virágoz tatása: Minden utcasarokra 
egy szál napraforgót ültetnünk. 
Mivel ez a virág mindig a Nap 
felé fordul, mindenki gyönyörköd-
het benne, csak más-más idôben. 
Meghonosítjuk a futómuskátlit is. 
Ez a virág naponta körbefuthatja 
a falut, mindenki megcsodálhatja. 
A régen megunt vörös szegfût, 
fehér rózsacsokorra cseréljük. A 
szomorúfûznek vicceket mesélünk, 
ne szomorkodjon állandóan.

 Most csak úgy általánosságban 
néhány dolgot. Elsô dolgom lesz 
Kerepeshez csatolni Budapestet. 

Javasolni fogom, hogy a földnek 
legalább két holdja legyen, mert 
néha sötétek az éjszakák. Ideho-
zatom az ENSZ székházat, jól fog 
mutatni a Látó-hegy tetején. És mi 
sem természetesebb, hogy az Osz-
kár díjakat ezután nálunk adják át. 
Végezetül: bölcsôde, óvoda, iskola 
építése, azok mûködésnek biztosí-
tása korszerûfeltételekkel. Egy po-
hár tej, egy kiflivel az alsó osztály-
ba járó gyerekeknek. Játszóterek, 
sportpályák, edzési lehetôségek, 
hogy a fiatalok erôsek, egészsége-
sek legyenek, mert kell a számító-
gép is, de amellett csak görnyedni 
lehet. Utak, járdák, szennyvíz és 
csapadékelvezetô csatornák, árkok. 
Azok karbantartása, tisztítása. A 
környezet fokozott védelme, „nem 
csak a parlagfû”. A lakosság véle-
ményének, javaslatainak meghall-
gatása, akár évi több falugyûlésen. 
Kihelyezett testületi ülések, úgy a 
vezetés közelebb kerül a lakosság-
hoz. Képviselôi meghallgatás minél 
sûrûbben. Nyíltság, ôszinteség a 
titkolózás helyett. A közpénzen 
megjelentetett újságból törölni kell 

a csúsztatásokat, a hamis állításo-
kat.  Így helyet kaphatnak olyan 
cikkek is, amit a lakosság ír, nem 
mások írnak róla, hogy mi a jó 
nekik.  A cenzúra eddig ilyet nem 
engedett meg, csak a rágalmazást, 
a vádaskodást tilthatná meg.  A 
lakosságnak jogai is lesznek, nem 
csak kötelezettsége. Egy kritikus 
választó: Ájjon má meg hajja é. 
Csak hagatom, hagatom itt a du-
máját.  Mi a fenét akar maga itt 
a nyócosztályáva?  Nehogymá ma-
ga valósíccsa meg azt, amit több 
mint egy évtizede magáná sokka 
okosabb, tanúttabb, oskolázottab 
képviselôk nem tuttak. Még a 
végezetû elôttiek hagy-gyán, azok 
jók, szükségesek. Aszt normá-
lis emberek is megtuggyák ígér-
ni. De ami után gyün az csak a 
maga rémálma. Azé ígéri, hogy 
képviselô lehessen. Az súrozzon 
csak ismét gyorsan melegebb 
éghajlatra. Maj lesznek magáná 
külömb emberek is akik képviselôk 
lesznek, és nem foglalkoznak a 
maga marhaságaiva. Várja, meg 
azok mit ígérnek! Méghogy iskola 
építése, út, meg csatorna. Ugyan 
má, mit vacakol itten? Maga még 
a születési éveit is elfelejti négy év 
alatt, nemhogy az ígéreteit fejbe 
tarcsa. Jobb lessz, ha elhúz mosmá 
a fenébe.

(Kerepesi Vélemény 2006. 
† Id. Csôsz Lajos)

Rövidlátóteszt
Akikek jó a szeme, azok 
Eisteneint látják ezen a 
képen.

A rövidlátóknak viszon 
Marlyn Monro jelenik 
meg.

Ha Te Einseint látod a 
képen, menj pár méter 
távolságra a képtôl és 
úgy nézd meg!
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(Valahol messze távolban, idôben és térben, 
ahol minden lehetséges, még az is, hogy 
Frankonia birodalomban a vezetô ôszintén ad 
nyilatkozatot a helyi sajtónak.)

Frankó Titusz, a tirannus válaszol:

Demokráciáról és másról 

Hírnök: Te Drága Titusz Flaviusz, 
kit imád a néped, kérlek, válaszolj 
kérdéseimre!

Frankó Titusz:  Természetes, hogy 
ôszintén válaszolok, hisz a hazug 
embert hamarabb utolérik, mint a…

Hírnök: Sánta kutyát?  
Frankó Titusz: Igen, és jut is 

eszembe errôl a Jugó diktátor kol-
légám, kinek levágták a lábát, valami 
Titus volt ô is.

Hírnök: - Megbocsáss és tudom, 
hogy nagy ésszel nagyot lehet té-
vedni, de Titó.

Frankó Titusz: - Egy kutya. Nos, 
mi is a kérdés Anonimuszom? És 
ne tarts fel!

Hírnök: - Hogy hallottál biztos 

valami féle demokrácia nevû do-
logról, amit a hellének találtak fel?

Azért is kérdem, mert tudtommal 
Szenátusod kihallgatást tar,t ahol a 
nép panaszait meghallgatjátok bölcs 
vezérem.

Frankó Titusz: - Persze, rém-
lik, Damoklész kardja, vagy mi a 
Türannosz. Nos, Igen. Így kéne lenni, 
de nem szeretem ezt én annyira. 
Igaz, megígértem mindent, hogy 
évente több is lesz belôle. Meleg 
dolog ez kérem, mert ugye jön a 
nép, aki nem ért meg semmit, az-
tán zagyválnak ezt is, azt is. Kell 
ez nekem? 

De meg volt ez is, igaz nem akar-
tam, hogy nagyon sokat beszéljen 
az alja nép. Mert kérem, nem nekik 
való a beszéd. Az az én asztalom, 
nekik hallgass a nevük.

Hírnök: - Óh, bálványként imádott 
drága kegyurunk, hát igazán ôszinte 
voltál kedves vezetônk, kinek fényét 
még a nap sem múlja felül. De volt 
e rázós kérdés is?      

Frankó Titusz: Nem igazán 
mertek ôk rázósat kérdezni. Kicsit 

próbálkoztak, de lekezeltem a lab-
dát, velük együtt. Valami vízügyek, 
holmi tabak ügy, aztán az utak, 
meg hogy, én ígértem ezt-azt és 
nem tartom be. De ugyan már 
kérem szépen, persze hogy ígértem.  
Nem vagyok olyan szegény, hogy ne 
tudnék ígérgetni. Hogy ne ígérnék 
meg, amit oly nagyon áhítanak.  
Jó szívem van nekem bizony és 
nagyon emberséges vagyok, ja és 
okos is, meg persze szép. És a nôk 
is buknak ám rám. És különben is 
kit érdekel ilyen csip-csup dolog, 
mint a népakarat. Diktatúra kell 
nekik, én meg Titusz vagyok, a 
diktátor.

Hírnök: De dicsôséges szólású 
Flaviusz Tituszunk, ki oly sokoldalú 
vagy, hogy az már gömb, mi a hely-
zet a seprésnyi féle kerepföldi „M jelû 
Via Appia 31”melletti földvásárlással, 
azt beszélik ebbôl 20 millió petákot 
kaptál,  … Nokia csomagolásban 
jártasabbak tudni vélik azt is, hogy 
minden esetben zsebedet mutogatod 
tárgyaló partnerednek, hogy érté-
sére add a „Ô” szándékát. És a 

szomszéd királysággal kidoboltatott 
„Aquadukt” vezetéképítésen, rómaia-
san szólva 100 millát dobtatok szét 
egymás közt. 

Frankó Titusz: - Bizony! Igaz, ami 
igaz kérem. De na és.  Lényeg, hogy 
látszatra minden jól menjen. 

Hírnök: - De hát bölcs vezírem! 
Nem lenne-e jobb, hogy a pénzt, 
melyet elsikkasztasz népedtôl, 
útra, vízvezetésre és biztonságra 
költsd?

Frankó Titusz: - Hát nem. Mi 
vagyok én, Krôzus? Kell a pénz ne-
kem is, a diktátori pénzbôl, 800.000 
petákból, nem lehet magam fenntar-
tani.  Most, hogy van 100 milliócs-
ka, amit eldôzsölhetek? Csapatom, 
a balfácánok úgy sem veszik azt 
észre. Majd sok szobor és fesztivál, 
no meg ócska út, megengeszteli ôket 
és a népet is.

Hírnök: Köszönjük ôszinteséged...

(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 ré-
szében ismer magára és másokra, és 
érzi azt sértônek! Sôt mi beszámolunk 
róla.)  az írás mely részében ismer ma-
gára és másokra, és érzi azt sértônek, 
sôt beszámolunk róla.)

Panaszkönyv

A Szôlô utca a Vasút utcától indul 
Kerepesen, innen megyünk mi is 
Széphegyre, egy kis terepszemlére. 
Mindent nem lehet itt sem leírni, 
mert az leírhatatlan. A kanyarban a 
fák és a fû, ami feltûnik, ápolatlan, 
gondozatlan önkormányzati terület. 
Pedig gyönyörû lehetne. Elindulva 
Széphegyen a Martinovics utca felé 
jobbra, a volt bádogos épület helyén, 
ma még rövid ideig egyetlen hely, 
ahol önkormányzati bérlakásaink 
vannak. Nem, nem újakat veszünk, 
hanem ezeket is eladja a polgármes-
ter és a tisztelt testület. Mikor az 
ingatlanok eladhatatlanok, ôk akkor 
adják el 6-8 milliós árakon. Pedig 

2006-ban, hogy panaszkodtak, 
alig van Kerepesnek ingatlana! Hát 
most már annyi se lesz. De men-
jünk tovább! Az már a Szôlô utcán 
észrevehetô, hogy az enyhén „jár-
dahiányos”. Ahol építettek lakossági 
– önkormányzati járdát közeledve 
a Hegy utca felé, baloldalon ki-ki 
maradt némely kapu és kocsibejáró, 
sôt telek is. Nem egységes a kép. 
Sok helyen otthagyott beton törme-
lék kisebb-nagyobb darabjai zavarják 
a szépségérzetünket. Jobb oldalon 
szép virágtartó árván magában, a 
gaz pedig virul körülötte. A Hegy 
utca elejénél itt egyik oldalon sincs 
járda, se Szilasliget, se Kistarcsa fe-

lé. Ez külön fejezetet is érdemelne, 
„Kerepesi járda” címszó alatt. Sajnos 
a Szôlôdûlôrôl és a Homokdûlôrôl, 
most nem tudok itt írni, az külön 
téma lesz, megér bizony egy misét. 
(Keressenek meg az ott lakók, és 
lefotózom, leírom azt is) 

Ami viszont pozitív: A táj látképe 
csodálatos. De errôl nem az önkor-
mányzat tehet. 

No, de nézzük az utat! A Mar-
tinovics utcába érve az aszfaltozás 
csodájával ismerkedhetünk meg 
„próbaút” és a végleges találkozá-
sánál. Meg sem lep minket a ren-
geteg feltört aszfalt maradék, amit 
nem vittek el a munkálat után. A 
fû lassan benövi azokat,de télen 
majd újra elôkerülnek. Itt sincs járda 
mindenhol. A Béke utca sarkánál 
jobb oldalt egy tûzcsap körüli friss 
javítás besüppedt a „sárba”, ami 
alatta volt. A rádióban is tudósítot-
tam róla, hogy a tûzcsap telepítését 
megelôzô napon leaszfaltozták az 
utcát. A vízmûvek elmondása szerint 
egyeztettek, de tán a polgármester 
vagy valaki utasítására sürgôsen le-
aszfaltozták egy nappal a megegye-
zett munkálatok elôtt. Másnap a 
vízmûvesek meglepôdtek, de feltör-
ték és letették a tûzcsapot. A lako-
sok csodálkoztak, hogy képviselôjük 
egyedül nem vállalta a problémát: 
erôsítésként a polgármestert hívta 

fel, aki telefonon keresztül meg-
magyarázta a lakosnak, hogy ez 
így szakszerû. De haladjunk sorba 
tovább. A Martinovics utcában és a 
Szilasliget felé vezetô Béke és Berzse-
nyi utcákban is a száguldozás lett a 
sport. Van átka is az aszfaltútnak…   

A Hegy utcában lám - lám kicsit 
beszéltem a rádióban róla és már 

kezdték is kitépkedni a gazt a szép 
díszkô járdából és a Szabó Magda 
emlékparknál. Az aszfalt szélét az 
esôvíz már alámosta, elôbb- utóbb 
letörik. A környékre jellemzô ennek 
hiánya, „szakadékok” rejtenek csap-
dát az út szélén, ha óvhatatlanul 
lecsúszunk az útról, és ezzel újabb 
fejezetet kellene a Járda mellé nyitni:” 
Kerepesi Vízelvezetés”.      (Itt foly-
tatjuk, ha Önök is segítenek benne)   

-Springer-

Kerepesi hiányosságok sorakozhat-
nak itt fel, aminek orvoslása lehet, 
hogy már a következô megválasztott 
önkormányzat testületének polgár-
mesterének feladata lesz.

Ettôl persze nem kizárt, hogy a je-
lenleg legitim testület figyelmének 
középpontjába kerüljön.

Valószínûleg nem egy ilyen terjedelmû újság hasábján, de inkább 
vaskos kötet kéne hozzá, hogy mindent felsorolhassunk. De mint 
a leltáros, kinek dolga számot adni ingó és ingatlanról, ezt tesszük 
itt is. A beérkezés sorrendje és nem  az ábécé sorrend, nem is a  
számszerûség, amit követünk. Utcáról utcára haladva megyünk át 
Kerepesen és a hibajegyzéket az önök igényeihez állítjuk ki. Kérem 
e leltárhoz az önök segítségét is természetesen.
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A kerepesi várárkok 
egy 1944-es légi fotón 
is láthatók, árkos bok-
ros vonalai kis városál-
lam körvonalát hozzák 
elô és viszonylag kis, 
1 -2 hektáros területet 
ölelnek körül. A kettôs 
árokrendszer és a dupla 
sáncok az északi és déli 
oldalon voltak, keletrôl 
erdôség, a nyugati oldalon pe-
dig mocsarak védték. A láp és a 
Csörsz árok védte. Itt megközelít-
hetetlen volt Kerepes.  A vár pedig 
több méter magas volt.  A sáncok 
szélessége 10 – 15 méter is lehe-
tett, eredeti magassága/ mélysége 
minimum 5-6 méter, néhol, mint 
említve volt, vízzel elárasztva és 
sáncokkal, éles cölöpökkel védve 
gyalogos és lovas átkeléstôl. A 
vár bejárata a mai Szôlôsor utca 
felôl volt elképzelhetô.

A vár sáncát 4-8 és 6-12 cm 
átmérôjû, szorosan egymás mel-
lé fektetett sûrû rácsszerkezetû 
gömbfákból állhatott. Ezt kívül 

Kerepes „Váras” III.

két sorban levert karók támaszt-
hatták. Egy második sor közvet-
lenül erre volt építve 20-30 cm 
átmérôjû gerendákból, szabályos 
formájú rekeszek voltak földdel 
töltve. Ezeket összekötötték és 
földdel töltötték fel. A vár belsô 
területén egy templom állott, 
melynek helyére épült a Szent 
Miklós templomunk. Egyházi köz-
pont lehetett tehát már koráb-
ban is.  A templom körül nagy 
kiterjedésû temetô helyezkedik el. 
Sírjai feltárása sok mindenre adna 
választ. Jelenleg 1700 körüli né-
met sír került csak feltárásra.  Ér-
dekes lenne megtudni, mikori volt 
és, mikor pusztult el.  Bizonyítást 
nyerhetne, hogy a kerep mégis 
csak csónakázásra alkalmas lapos 
fenekû csónak, amivel a Csörsz 
árkon is lemehettek a Dunához? 
Vagy, hogy fontos átkelô volt már 
akkor a kelet felé vezetô úton. 
Igaz a várban az élet megszûnt, 
Kerepes már nem volt vár-as, a 
község pedig sokáig csak egy lett 
a kor színtelen falusi települései 
közül.    

Egy bevándorló naplója 2.
Az idô szépen, szeszélyesen ki-

tavaszodni látszott, mi pedig egyre 
ismerôsebbnek éreztük magunkat, 
egyre messzebbre merészkedtünk 
a sétáink alkalmával otthonról, és 
szépen lassan feltérképeztük a két 
játszóteret: a szilasit és a kerepesit. 
A háromévesem szereti ôket, bár 
kellett hozzá egy kis idô, míg a 
„nagy” hintákat megszokta, és még 
máig sem merem úgy hintáztatni, 
ahogy ô szeretné: „Anya, magas-
ra!” Ugyanis egyszer egy kialvatlan 
délután, mikor épp azt terveztem, 
hogy legalább estére jól lefárasz-
tom egy kis kerepesi játszótérre 
való sétával, beült a hintába, el-
felejtett kapaszkodni, én elnéztem, 
ô meg jól lehuppant a hintából a 
földre... Még nem szokta meg a 
„nagy” hintát, kicsi pedig, ha jól 
tudom, csak Kistarcsán van. Odáig 
még nem jutottunk el gyalog. A 
szilasit azért szeretjük, mert köz-
ponti helyen van, és sok gyerek jár 
oda, a kerepesit pedig azért, mert 
dombon lakunk, és le lehet szágul-
dani kismotorral, természetesen a 
KRESZ szabályainak betartása mel-
lett. (Ha autó jön, félrehúzódunk, 

ha keresztezôdés, akkor megállunk, 
jó esetben. Ha pedig nem, akkor 
jön száguldó anya a babakocsival, 
loholunk utána, és közben anya 
hangosan ordítja, hogy: ááállljjj!!! 
Ha esetleg nem járnék sikerrel, 
akkor arra a napra bevonom a 
„jogsiját”, és elveszem a motort...) 
Persze, amikor ovi van, akkor nem 
nagyon tudunk játszizni, de amikor 
betegállományban vagyunk itthon, 
és már meggyógyultunk, de még 
az oviba nem megyünk, nehogy 
visszaessünk, olyankor kitûnô.

Mivel anyuék itt vannak, és ezért 
nem gyôzök hálás lenni nekik, és 
közel a Gödöllôi-dombság, elkezd-
tem visszaszedni a régi hobbimat. 
Elsôként lett a futás. Vettem egy 
futócipôt a Lidlben, és nekiálltam. 
El sem hittem, mennyire más, mint 
a Margit-sziget! A terep kiváló ar-
ra, hogy többféle izomcsoportot 
megmozgasson, mint a síkon való 
futás, hiszen hol föl, hol le, hol 
síkon kell futni. Remek fogyókúra. 
Pedig csak harminc perc! És nem 
kell a BKV-ra várni, és az oda-
utazással negyed-fél órát tölteni, 
hanem csak kilépek a kapun. És 

nem kell izzadtan, szagosan vissza-
felé is megtenni ugyanazt az utat! 
A domb gyönyörû, telis-tele virá-
gokkal, idônként hallok fácánokat, 
láttam már rókát, talán fürjet (vagy 
más kistestû vadmadarat), rend-
szeresen szedek pár szál virágot a 
szeretteimnek. És milyen virágot? 
Nem akármilyet. Levendulát, zsá-
lyát, kakukkfüvet, többek között. 
Mint egy kedves hölgytôl megtud-

tam, akinek gyönyörû íriszei nyílnak 
a háza elôtt, itt a dombon régen 
gyógynövénytermesztés folyt negy-
ven évvel ezelôtt . Egy akkori séta 
a dombon felérhetett egy illatterá-
piával, gondolom. Bár az is igaz, 
hogy nekem most is illatterápia, 
hiszen a szmogos levegôt nem 
lehet elfelejteni. Úgyhogy napló-
bejegyzésemet újra ugyanazzal 
zárom: Köszönöm Kerepes.

I f j .  Érc i  Opt ika
Kerepes, Mogyoródi út 1.

MINDEN, AMI SZEMÜVEG ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDIK

TAVASZI FÉNYRE SÖTÉTEDÔ SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ
100% UV-VÉDELEMMEL

Komputeres szemvizsgálat a hét minden napján,
szemüvegkészítés -  javítás gyors határidôvel

NYITVA: hétfô-pénkek: 09.30–18.00 
T E L . :  0 6  7 0 / 4 3 9  0 6 76 ,  0 6  2 8 / 4 9 0 - 8 3 5

TÁPOK: 
indító, nevelô, tojó, nyúltápok...stb. 

SZEMESEK: 
búza, kukorica, árpa, stb. Koncentrátum, vitaminok.

Állatfelszerelések, kiegészítôk, fagyasztott és kimért állateledelek, etetôk, itatók.

Házhoz szállítás megoldható! Tel.: 06-20-989-69-55

Napos csirke, kacsa, liba, pulyka és elôneveltek.

Állalteledel, táp, termény és horgászbolt

Nyitva tartás: 
H-P: 8-18 óráig.  

Szombat: 8-13-ig.

Vidák Viktória
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HOZZÁVALÓK:
• 1 közepes fej vöröshagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 3-4 evôkanál olaj
• 3 db sárgarépa

Recept ajánló

Sonkás bableves ELKÉSZÍTÉS:
A hagymát finomra vágjuk, és egy fazékban az olajon, közepes lángon 

megfuttatjuk a fokhagymával együtt. A tisztított répákat és a zellert fel-
karikázva rá dobjuk a hagymára, 5-6 percig pirítjuk. Liszttel meghintjük, 
fél percig kevergetve pirítjuk, majd a füstölt hús fôzôlevével fölöntjük. 
Babérlevével, borssal és aprított petrezselyemmel fûszerezzük. Ha fölforrt, 
kis lángon, 5-6 percig fôzzük, majd hozzáadjuk a konzerv fehér babot. 
A sonkát apró kockára vágjuk, a készülô levesbe szórjuk. A tejszínt a 
mustárral simára keverjük, így öntjük a levesbe, 1-2 percig forraljuk, majd 
megkóstoljuk, ha kell, utána ízesítjük.

A galuskát elkészítjük: a tojást a liszttel és egy csipet sóval sûrû tésztává 
kikeverjük, majd a levesbe szaggatjuk. Ha a zöldségek is megpuhultak, 
már csak a galuskát kell figyelni, 3 perc alatt kész, és tálalható. Tárkony-
nyal díszítjük.

További receptek: http://www.mindmegette.hu/

Tisztelt Szerkesztôség!

Hét éve élek Kerepesen. Sajnos 
közben lelépett a férjem egy fia-
talabb nôért (Én 38 vagyok). Itt 
maradtam a két gyerekkel! Nem 
igazán vagyok ismerôs itt, mivel 
hajnalban járok dolgozni, este 5-6 
mire összeszedem a gyerekeimet 
az óvodából és az iskolából. Még 
mûködött az Anikó ABC, mikor a 
vezetôjével megismerkedtem. (HÁ-
LA ISTENNEK) Képviselô lett, de 
nem szállt el… ô az a segítôkész 
ember, akiben még nem csalód-
tam Kerepesen. Minden reggel ¾ 
5-kor itt van nálam, mert én az 
5 óra elôtt induló távolsági busz-
szal járok dolgozni. Ô látja el a 
gyerekeimet reggel és viszi ôket 
óvodába, iskolába. Panaszkodtam, 
hogy ezt nem bírom anyagilag. 
Nehéz körülmények közt élek a két 
gyermekemmel, de 1 fizetésbôl 
hitelt,– rezsit-, ovit-, sulit, bér-
letet (stb.) venni…. így elôfordul, 
hogy hó vége felé üres a hûtô. 
Anikó ezt látván, hozott már fel a 
gyerekeknek sütit, gyümölcsöt, de 
aki ôt ismeri, az ezt természetes-
nek veszi, hiszen Anikó segít, akin 
lehet. Meglepetést akart nekem, 
hogy megbeszéli az iskolaigazga-
tóval, legalább térítést kapjak az 
iskolában. Igazgató úr mondta, 
hogy már nem az Ô hatásköre, 
menjünk be a polgármesterhez. 
Anikó, ismervén a polgármestert, 
hangfelvételre állította a telefonját 
úgy, hogy mindent szóról-szóra 
visszahallgattam. „Hogy képzeli?  
Akkor az egész ország gyerekét 
eltarthatná az önkormányzat. Ket-
ten csinálták azokat a gyerekeket, 
hol az apjuk? Meg: „Az adófizetô 

Ami sok az sok!

polgárok pénzébôl…” De nem is 
folytatom. Aki ismeri a polgár-
mestert, az el tudja képzelni mi-
lyen hangnemben beszélt. Anikó 
hívott, hogy segíteni akart, de 
nem sikerült, mert sajnos szoci-
álisan érzéketlen a polgármester. 
Hívjam fel és ne más intézkedjen 
helyettem.

Felhívtam, de már bánom, mert 
velem még így férfi nem beszélt! 

Tavaly november 10-én Már-
ton napi libafuttatást rendeztek a 
Templom utcában. Franka Tibort, 
Kerepes polgármesterét kérdezték 
róla a 444.hu szerint:  A gágogó 
versenyzôk közül a leggyorsabb 
a Baloldal miniszterelnök-jelöltje 
címet nyeri el.   A rendezvény 
fôvédnökei Vécsey László, a Fi-
desz országgyûlési képviselôje és 
Franka Tibor, Kerepes polgármes-
tere. Franka Tibor szerint: „Nem 
sértô szándékkal tesszük. Csak a 
liba és Bajnai Gordon meg a balol-
dal mostani helyzete összefüggést 
mutat. Mosolyogva tesszük ezt” 
– mondta. Szerinte az akciónak 
“nincs különösebb éle”.  “Nézze, 
egy ilyen helyzetben, amikor fél 

Egy olvasói levelet közlünk le, ami nem ide íródott eredetileg. Hogy, 
hogy nem viszont ez a Kerepesi Vélemény májusi számából kimaradt. 
Elôzményhez tartozik, hogy miután a B. Krisztina az újsághoz fordult 
cikke leközlésével, Franka Tibor rögtön irt neki.
Miért nem kereste fel, hisz már utána is nézett az ügyének, stb. De az 
embereknek van önérzete is, még ha néha meg is sértik azt.  

Vigyázat emberek! A sár
mosság mögött alpári stílus és 
hangember lapul! 

Úgy döntöttem, hogy 1 hét 
helyett, inkább 2 hétig lesz üres a 
hûtôm. Legyek kiszolgáltatott, de 
ilyen megalázott ne! Anikó most 
hétvégén is nagyot segített raj-
tam! Be kellett mennem, dolgoz-
ni, mert éves leltárunk volt. Hová 
tegyem a gyerekeket?! Képviselô 

• 2 db fehérrépa
• 3 dkg zeller
• 1 evôkanál liszt
• 1,5 liter sonka fôzôlé
• 1 babérlevél
• 1 mokkáskanál ôrölt bors
• 1 kis csokor petrezselyemzöld
• 20 dkg füstölt fôtt sonka
• 30 dkg fehérbab (konzerv)
• 2 dl fôzôtejszín
• 1 kávéskanál mustár
• 1 ágacska tárkony 
• 1 tojásból galuska

Márton napi libafuttatás vagy lejáratás? 
évvel a választás elôtt már ilyen 
mocskolódások mennek, mi egy 
sokkal oldottabb, másféle politikai 
értékelést akartunk” – mondta. 
Szerinte ez “nem durva, nem 
mocskolódó”, különben pedig 
“mindenki gondoljon, amit akar”...  
Az öt induló libából egyet Bajna-
inak, egyet Mesterházynak, egyet 
pedig Gyurcsánynak neveznek el, 
a másik kettôrôl azt mondta, hogy 
azok “a futottak még”. A libá-
kat Franka és a rendezvény másik 
fôvédnöke, Vécsey László, a körzet 
Fideszes képviselôje biztosítja… Ed-
dig a 444.hu cikkébôl. 

Információink szerint a 3 buta 
liba, akik az óta, bizonyára az égi 
libamezôn futnak már, a mái napig 

nem lettek kifizetve a szállítójuk-
nak. Vezetônk megrendelte. Kerül, 
amibe kerül, csak fussanak a libák!

A kedves család beszerezte a 
gúnárokat. De megengedhetik 
e, maguknak ezt a gáláns gesz-
tust, hogy állják a polgármester 
helyett a cechet? A cikk szerint 
az országgyûlési képviselônk és a 
polgármesterünk állta a libákat. Be-
vallom, nem akartam választások 
elôtt ezzel elôhozakodni, nehogy 
kampányadaléknak nézzék Vécsey 
úr ellen. Kíváncsi lennék, hogy mit 
szól hozzá, tudja e, hogy ezzel 
lejáratja Ôt is Kerepes fô embere, 
aki többszöri felkérésre sem fizette 
ki a libákat. De remélem, a kifizetés 
megtörtént az óta vagy megtörté-
nik majd most, a cikk után.  

 -gerfri-

asszony, az én pótanyám magától 
felajánlotta, hogy ô bevállalja a 
hétvégét. Szombaton munkanap 
volt, összeszedte a gyerekeimet, 
vasárnap egész nap nála, sôt, ott 
is aludtak, hétfôn a saját ottho-
nából vitte ôket óvodába, iskolá-
ba. Anikó, köszönöm, hogy vagy 
nekem.

 Köszönettel: 
B. Krisztina a Szabadság útról.
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Ha Ön is ismer mondókát, dalt, verset, Kerepesi vonatkozással, kérem küldje el nekünk.
Köszönjük. szerk.

KEREPES RÁDIÓ 97,1
K Ö Z S Z O L G Á L A T I  R Á D I Ó J A

KEREPESHOLLANDIASZÉPHEGYSZILASLIGET

Májusra:

Kertes község kerepes (kiolvasó)

Kertes község kerepes,
kappant koppaszt kerekes,
kövér kutyát kerget Kálmán
Kálmánék kútjában kiskötél
kedves komám kijöttél.

Rácz Dávid Zsolt: Az élet pereg

Nézz az égre, lásd a fényt,
Arany sugár hozzád ér.
Nézz az égre, érj hozzám,
Csillagfényként nézlek már.
Aranyhintó hozzád száll,
Búcsúszóval tovább áll.
Aranyhintó repdes érted,
Szívedbe lopja a fényt.
Angyal vagy, egy földi csillag,
Te maga vagy az ima.
Angyal vagy, egy fehér ruhás nô,
Ki fényt hoz az éjbe.
Gyere mellém, fogd a kezem,
Nem engedlek el sose.
Maradj itten, angyali csók,
Légy lágy, de olykor vadító.
Vöröslô csókodat rejti az alkony,
Fehér ruhád, szárad a parton.
Pusztulásnál védô szent,
Az országnak aranykereszt.
Tested barna akár a törzs,
Alakod kecses akár egy ôz.
Fürge vagy, mint a fecske,
Szálaz tovább, kérlek, ne menj messze.
Templom harangok döngnek,
A méhek döngnek elhagyatott temetôben.
Indulnom kell, ments meg,
Te retkes, pályaudvar kölyke.
Döcögj, menj ki a világból,
A rózsa mit adtam nekünk volt színes,
Nekünk volt zamatos a kikelet reggelente,
de nincs semmi, az idô semmiség.
Az idô semmiség, kitárul minden,
Halottvivôk, égi imák jönnek,
De maradok, várom a csodát, de már nincsen,
Ennyi volt, veled Shöngen.
Távolból, csak téged tekintelek,
Adok zsoldot a jóból,
S csókot egy szóból,
Bármi legyen, veled élem le életem.

Egy tehetséges fiatalember keresett meg..
Megkérdezte leadnám e, a versórában a 

Kerepesrádióban a versét. Nem mondom, hogy 
mi találtuk fel a verset Kerepesen, de tény hogy 
évek óta szól a rádióban hetente többször is 
a „Versóra”. Nem gondoltuk volna annak ide-
jén Manyikával, hogy ilyen népszerûek a versek 
nálunk. Hát ezért is, de persze különben is 
igent mondtam volna, de mondtam: - írj pár 
szót magadról. Megtette és leközlöm itt az 
újságban is. Rácz Dávid Zsolt már felhívta ma-
gára a figyelmet a ”Mi generációnk” c. versével 
is. Egyesek szerint megszületett napjaink egyik 
legjobb, legkiemelkedôbb szerelmes verse. A fi-
úról azt írják „...a srácíró, költô, zenész, fotós 
legény, akinek mindegyik idôtöltési ágaiban óriási 
tehetséggel rendelkezik - Szakértôk szerint verse 
maga a csoda, amit az irodalomtörténet alatt 
egy tini papírra írt. Csodás képek vannak benne, 
ezek miatt nehezen értelmezhetô, de többszöri 
elolvasás után átjön a mondanivaló és sírás nélkül 
nem tudja senki kibírni. A vers nem egy tipikus 
szerelmes írás - azt is mondják, hogy ezért a 
mûért Dávid megérdemelne egy díjat, mellyel 
jutalmazzák és ösztönzik.” E versét most aján-
lom az önök figyelmébe is. Köszönöm Zsoltnak. 

 „Itt a bemutatkozásom: 
Írnom kell. Ekkor születtek az elsô még kez-

detleges verseim. Elôször nem is igen mertem 
megmutatni sehol és senkinek. Kicsit mindig 
„kilógtam „a sorból, az iskolában, koromhoz 
képest érettebb gondolkodásom, s a versírás 
miatt nem fogadtak el a saját korosztályomban. 
Sok bántást, és megaláztatást kellet elviselnem 
osztálytársaimtól, ezért ez a verseim tartalmán 
is meglátszódott, amik igen komor hangulatúra 
sikerültek. Ez a helyzet a középiskolában is foly-
tatódott a püspökladányi gimnáziumot elkezdve, 
s ez okból a 9. osztály elvégzése után iskolát 
kellett váltanom Így most a hajdúszoboszlói 
Bocskai István szakközépben vagyok tizenegye-
dikes tanuló. Az elsô próbálkozások után több 
helyre is elküldtem a verseimet, s lassan kezdtem 
pozitív visszajelzéseket is kapni, s megerôsítettek 
abban, hogy folytassam. Mindig is érdekeltek az 
emberi sorsok, megpróbálok segíteni az írásaim-
mal és tettekkel is akik elkeseredettek, betegek 
,így ma már nem csak verseket írok, hanem 

prózai szövegeket is, „gondolatokat”. Rövidebb, 
hosszabb írásaimmal a pozitív gondolkodásra 
és arra biztatom az olvasóimat, hogy bízzanak 
magukban és tegyenek is érte, hogy sorsuk 
jobbra fordulhasson. Tavaly évben készítettem el 
oldalamat a facebook-on, ahol verseim, írásaim, 
képeim, gondolataim rendszeresen megosztom 
az olvasókkal, akiknek száma hétrôl hétre növek-
szik, nagy örömömre. Azóta az osztálytársaimmal 
való kapcsolatom is rendezôdött, elfogadnak és 
biztatnak az írás folytatására. Közben dolgoztam 
már rádióban is pár hónapot, zenei mûsort 
vezettem, s mellette néhány saját zenét is ké-
szítettem, de szeretném majd ezt is folytatni, 
és legújabban dalszövegírással is próbálkozom. 
Nagy álmom, és célom, hogy egyszer verseskö-
tetben megjelenjenek a verseim, s más írásaim 
is majd nyomtatottan, könyv formájában. Esetleg 
zenei cd kiadása. Érettségi után mindenképp 
olyan pályát szeretnék választani, s továbbta-
nulni, ami közel áll az irodalomhoz, az íráshoz. 
Az emberekkel való törôdést, segítségadást is 
fontosnak tartom, s ezt a jövôben is szeretném 
majd folyatni, s mindent megtenni ennek érde-
kében. Azzal a céllal fordulok önökhöz, hogy 
tarthatnék e, egy elôadást önöknél, melyben 
diavetítés és halk zenei aláfestéssel dobnám fel 
az elôadást, ámde ez nem fontos. Az elôadásban 
versek, léleksimogató ösztönzô érzelmes elôadási 
rész, amit a Hallgasd a szíves, s lásd, a belsô 
értékeit névvel lehet leírni. Várom válaszát, hogy 
lenne e kedve ehhez az elôadáshoz!

Oldalam, kérem egy like-kal csatlakozzon:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
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Kerepes rádió az Ön rádiója! Hallgassa a 97,1 MHz-en 
Kövessen az Interneten is minket a www.kerepesradio.hu  
és a szabadvélemény.atw.hu oldalon és a Facebookon is!

KEREPES RÁDIÓ 97,1
K Ö Z S Z O L G Á L A T I  R Á D I Ó J A

KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET

HELYREIGAZÍTÁS

Rajzórán Peti egy gyönyörû sza-
marat rajzol. A tanár úr megdicséri 
és megkérdezi tôle: 

– Hogyan lehet kettesed rajzból, 
Peti fiam, amikor ilyen szép szama-
rat tudsz rajzolni? - Talán úgy, tanító 
bácsi … folytatás a rejtvényben

Kerepes rádió az Ön rádiója! Hallgassa a 97,1 MHzen 
Kövessen az Interneten is minket a www.kerepesradio.hu  
és a szabadvélemény.atw.hu oldalon és a Facebookon is!

KEREPES RÁDIÓ 97,1
K Ö Z S Z O L G Á L A T I  R Á D I Ó J A

KEREPESHOLLANDIASZÉPHEGYSZILASLIGET

Kedves olvasóink, a májusi 
szám megfejtéseit várjuk, a Kere-
pes Szabadság út 93 szám alatti 
postaládánkba, vagy E-maiben az 
velemeny@kerpesradio.hu címre 
elküldeni. 

A megfejtôk között, CD-ket és 
tárgynyereményeket sorsol ki a Ke-
repes Rádió.

Kedves olvasóink, az áprilisi lapszámunk keresztrejtvény oldaláról lemarad a vicc elsô része, most pótlólag közöljük.
Elnézést kérünk a kellemetlenségért.

REJTVÉNY
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