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Emlékképek:- A polgármester a választások 
után azonnal át akarta venni a 
hivatalát, de kidobták ôt, mivel a 
törvény az törvény. Az elhíresült 
mondás: „Szarok a törvényre” - 
innen származik?

- Máris egy újabb kép villan be: 
Fülöp Gábor helyi vállalkozó milli-
ókat áldozott a temetô kerítésének 
cseréjére és más munkákra. Ô sze-
rény, nem hivalkodó. De a munka 
elkészültével nem került kôbe vésve, 
csak a polgármester neve. Fülöp Ga-
bi, aki helyi vállalkozó késôbb már 
nem is kap megbízást a kerepesi 
munkákból. Igaz mások sem, alig 
van kerepesi vállalkozó, ki munkát 
kapott. Csak a külsôsök, azok nem 
beszélnek el semmit…. 

- Most a Templom utcai diszk-
burkolat jut eszembe, hol 10 forint 
per négyzetméterért kapta meg a 
munkát egy vállalkozó annak re-
ményében és hitben, hogy Kere-
pes többi utcáját lépésrôl lépésre 
ö rakja le. Ez nem hit, hanem 
hitegetés. És kelepce volt, csôbe 
húzták. Szegény soha sem kapott 
munkát újra Kerepesen.

- A ravatalozó felújítása „ocsón” 
kellett, de lehetôleg ingyen.

- A Nepomuki is bekerült fedél 
alá a temetôben, de szegény el-
porlik, pedig majdnem 300 éves.

A kerepesi közelmúlt 8 évének néhány képével 
kutatok emlékeimben, mielôtt az idô  
megszépítené azokat, és ahogy a sláger is 
mondja „Csak a szépre emlékezem…”  
Nos, emlékezzünk csak a történésekre, ahogy 
azok voltak. 

- Jut eszembe a világhírû festô, 
Határ János, ki festett a faluház-
ban, annak falára egy szép kerepesi 
freskót, amit lekapartak és minden-
ki szó nélkül hagyta, így eltûnt. 

Elhiszi valaki, hogy errôl a „polgi” 
ne tudott volna, ki minden reggel 
ott kezdte a napját? Pótolhatatlan, 
de eltûnt. Épp úgy, mint a mûvész 
festménye, amit Kerepes kapott, de 
a polgármester úrnak állítólag nem 
tetszett az Arabvilág.

A kép a padlásra lett dobva, 
mert egy arab észak afrikai fa-
lut és tájat ábrázolt. Így bánnak 

Ideje a lényegre térni
Elôzô számban ígértem, hogy 

hamarosan a program is elérhetô 
lesz, ha nem is teljesen, de részei-
ben leközlöm e lap sorai közt. Ez, 
a helyi lapban „sárba tiprás helyett 
a városunkhoz méltó módon..” stb.  
kérik, de még azért korai, mondják 
viszont sokan, mert a polgármester 
megvalósítja, vagy mások beépítik 
saját programjukba. Ez egy ilyen 
kampány lesz és kérem ez még 
csak a vihar elôtti csend. 

Emlékezzenek a Bók elleni Franka 
kampányra, melynek nem elhanya-
golható része voltam bevallom én 
is. Igaz mára beláttam tévedés volt. 
Nálam jobban kevesen ismerik a 
kerepesi vezért.

Lehet, hogy csúnya dolog ilye-
neket leírni, de még mindig so-
kan bíznak benne és hisznek a 
szemfényvesztô attrakciókban. 
Lásd, említett cikkben a tiltakozó 
civilek is. Forrás Mûvház elfuserált 
nézôtér és színpaddal? Több terv 
közül ez is jó, az „olcsójánosok-
nak”? Bölcsôde, igen uniós pénz 

nem volt ismert bókék alatt sem 
Rapavi úr és Toth Lajos idején. De 
bravó. A kivitelezôkrôl és a száza-
lékokról, a KHT átejtésérôl is tetsze-
nek tudni? Ha nem hát kérdezze-
nek, mert lenne mirôl beszélni. Meg 
arról, hogy a kiválasztott nyertesek 
is tejelnek ma Magyarországon va-
lakinek. Ez sem lehetne tabutéma. 
Ivóvíz? Nem a jelen, az a múlt 
erénye. Horváth igazgató úr találta 
ki és keresett rá pályázatot. (nem, 
Nitrátra ugyanis nincs támogatás, 
az sok van az országban máshol 
is. Be kellett bizonyítani, hogy Nitrit 
és tán Arzén is van a vízben, még 
ha nincs is - nagyon - jelen. Ezért 
van ez.  Kérdezzék miért Kistarcsa 
a fônök benne?) Ovira szükség va. 
Bár a kerepesit azért záratta be 
Fanka ÖK. mert nincs szükség rá. 
Nos, hát kell még is? Igen mert 
van pályázati pénz. Az aszfaltokat 
meg inkább hagyjuk, mert az min-
den polgármester legjobb barátja.  

Nos, ha én lennék  
a polgármester

Nem lennék nagyképû és nem len-
nék hazug. Nem ígérnék csodákat, csak 
olyant, amit meg is tudok tartani. Máso-
kat meghallgatnék, és nem én lennék a 
mindenható minden felett döntô, hanem 
megfelelô szakemberekkel venném körül 
magam. A testületet vitára sarkalnám, 
amibôl jó döntések születhetnek. Minél 
színesebb a testület annál értékesebb. 
Minden párttal, egyesülettel, csoporttal 
jó kapcsolatra törekednék, kivétel nélkül. 
Nem emlékmûveket, szobrot állítatnék, 
nem giccsszökôkúttal raknám tele a vá-
rost, hanem elsôsorban a vízelvezetéses utakkal és járdával. 

Ügyelnék a jó híremre. Faragatlan stílus, nôügyek, alkohol stb.. 
nem vetnek jó fényt egy vezetôre.

Ha én lennék a polgármester, akkor kemény munkával tenném 
a dolgomat. Elismerném azt is, ha netán tévedek, de ezt elvárnám 
másoktól is és azt is, ami a kötelességük. Nem szónokolnék temp-
lomban, ünnepségeken is csak annak aktualitásával foglakoznék. 
Kerülném még a korrupció gyanús dolgok látszatát is. De én nem 
vagyok polgármester, így csak bírálni tudom azokat, akik nem úgy 
teszik, ahogy én tenném. Nem tartják be ígéretüket, ami elvárható 
lenne. Természetesen, akinek nem inge ne vegye magára, de akirôl 
szól, öltözködjön már fel végre!

F. Springer
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A hónap idézete:
„A politika olyan, mint az ablakpucolás. Hamar rájössz, hogy a mocsok a másik oldalon van...”

Hív a vasút vár a BKV?

minden értékkel? Hisz nem csak tárgyak kerülnek kidobásra. De nevek 
és emberek is.

- Tunkli bátyám, akit mindig rá lehetett venni, hogy ünnepségeinken 
szavaljon, jó volt erre. Halála után ajánlottam postumus díszpolgárrá 
kinevezését. – „Az egy kommunista volt ,csak nem gondolod….„

- Aki díszpolgár és járna neki minimum a dísztemetés ingyen, pl. 
Forró Marika néni is több törôdést érdemelt volna, de életében is . 
Szerencsére nekem sok hangfelvételem van vele… 

- Aztán az intézményvezetôk: Vass Lajos, ki a kezdettôl Franka mellett 
állt, hálából lefokozták és menni kényszerült….

(folytatás az elsô. oldalról)

Emlékképek:

- A faluház és KHT vezetôkkel, pedig mint bábokkal játsszanak. A jó 
kis fesztiválok betyárokkal,

az egykor színvonalas fesztiválok: A szüreti, a nemzetiségi, a szilasi 
és a méltó megünneplése a nyugdíjasainknak és a többi ünnep. Leépül-
tek, eltûntek, ellopták ôket. Pedig milliók vannak vacak színvonaltalan 
dolgokra. Lett helyette sok dicsfény: országzászló és városzászló-avatás 
és giccsszökôkút a Faluházban. De másokkal is báboznak, ha lehet a 
kultúrával, a hivatali dolgozókkal, a kisebbségekkel és ki tudja még….. 

*Persze a Kerepes Rádió sem lett volna kivétel, míg csak lehet hasz-
nálni. Hangosítások és sok más is „pusziért”. 

De Barabás doktor mondotta egyszer, ki jó emberismerô: „Ha nem 
kellesz, hát eldob, mint egy használt papírzsebkendôt” 

„Hív a vasút, vár a MÁV.” - 
mondta a szlogen régen. Na persze 
akkoriban a Shocking Blue együttes 
magyar származású Veres Mariskája 
is arról énekelt: „Soha nem menj 
vasutashoz”. Ez jutott épp eszembe 
és dúdoltam a dalt, miközben ar-
ra gondoltam, írási kényszeremnek 
nem tudok ellenállni, és megemlí-
tem a kerepesi állomásokat. Igen, 
mert autós társaimnak mondom, 
három is van Kerepesen. 

Ha Zsófialiget egy disznótoros 
vacsorán nem kerül átjátszásra 
Kistarcsának, akkor ma négy is le-
hetne. Szerencsére nem kell ezzel 
már bíbelôdni akkor is voltak olyan 
rátermett vezetôk, kik puszta haza-
fiasságból és a lokálpatriotizmust 
mellôzve, „eladták” Kerepest. 

Az új határ akkor a Hév-sorom-
pó és a Homokdûlô, Terézia major 
kacskaringós vonala lett. Onnan 

tovább már minden Kistarcsa. 
Most Franka polgármester géniusz 
úr ígérte, hogy kihozza a metrót 
Kerepesre. Jó- Jó, én tudom, hogy 
nem lehet senki olyan szegény, hogy 
beígérni ne tudna, de ez azért csú-
szós, nem? Biztos a Hévre gondolt, 
de az már itt van, vagy nem? A 
gyorsvasút pályarekonstrukciójához 
pedig az égvilágon semmi köze 
Kerepesnek. A vasút végig BKV te-
rület. Ezért maximum, egyeztetés 
vagy véleményezési jogunk lehet. 
Persze protestálhatunk is ellene vagy 
lobbizhatunk mellette. Sokat nem ér 
egyik sem. De Franka úr szeretné 
áthelyeztetni a szilasi Hungaroring 
megállót közelebb a Szérûskerthez 
és a kerepesi megálló épületének 
hasznosítását megoldani.

Egyébként számos helyen ma 
már múzeum jellegû épületek 
vasúti múzeumként mûködnek. 
Miért ne lehetne nálunk is így. 
Lebontani biztos nem fogják 
a csömöri állomás testvérét, a 
kerepesit sem.

Testvér, mivel szakasztott mása 
a mienknek. De a legfrissebb hírek 
–pletykák szerint erre úgy sem lesz 
pénz, marad hát az ígérgetés. A 
gyorsvasút témáról a csáti kaba-
réjelenet jut eszembe.

Polgármester: Hát csátiak, fele-
im nem elintéztem nektek a vas-
útállomást Csátra?

Polgárok: Elintézte, elintézte, 
de azt nem intézte el, hogy a 
vasút meg is álljon.

- Springer -

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

PETZ PIAC
Áprilistól újra megnyit  

a Petz piac Szilason
Italdiszkont, grillbüfé,  

diszkont árak 
Szilasliget, Béke út. 19. Barti Sándor,  

Telefon: 06 20 255 1221

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

Figyelem ház E L A D Ó !!
Kerepesen a Szilasligeti utcában 280 nöl. 
telken, 2013-ban belül igényesen felújított,  
260 m2-es Családi házat kínálunk! 
2 fürdôszoba, 6 szoba nagy 30 m2 terasz, 
aknás garázs, pince stb. Családi okok miatt 
most, áron alul 25,6 Millió Forint
Érdeklôdni: 0620/448-9585
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A hónap idézete:
„Minden második hónap utolsó péntekjén, délután hat órától Falugyûlés keretében számolok be szol-

gálatunk eredményeirôl,  és válaszolunk  a polgárok kérdéseire.”  /Franka T. 2006/

Én mindent  
elhiszek, mert  
hiszékeny vagyok…

Én elhiszem, hogy.... Kerepes vá-
rosához méltó utcatáblák hiányoz-
nak már csak nekünk kovácsoltvas-
ból és húszezer plusz áfás áron /
per darab/ egyelôre 100 majd 300 
darab kell belôle 8 millió forintért. 
Persze biztos vagyok benne, hogy 
ebbôl senki nem tesz zsebre egy 
fillért sem. Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy..., hogy az 
azbeszttartalmú vízvezetékcsövekbôl 
az azbeszt nem kerül a csôbe, még 
csôtöréskor sem, és nem rákkeltô az 
azbeszt, hát így felesleges kicserélni 
ezeket. Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy... Kerepesen 
jó és tovább javul a közbiztonság, 
és a 2-3 körzeti megbízott elegendô 
lesz a nyugalmunkat helyreállítani, 
És bár eddig is volt KMB-s és iroda 
is a családsegítôben, de ezután 
minden rendben lesz. Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy.... A pol-
gármester úr:„Öregecske autót és 
asszonyt, le kell cserélni” mondása 
nem sért senkit. Ezt is elhiszem. 
Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy.... A polgár-
mester úr, ki a Zöldhíd 
tulajdonos társulásnak 
alelnöke csak Kerepes 
érdekét nézi szemétügy-
ben és egy fillért nem 
kap, csak társadalmi 
munkában végzi ezt. Ezt 
is elhiszem. Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy.... 
A polgármester nem a 
XVI. kerületben lakik, 
hanem Kerepesen. 

És szereti Kerepest. 
Elhiszem, hogy soha 
nem mond rosszat ránk 
kerepesiekre és nem 
parasztoz, bunkóz, és 
nyanyáz le minket. és 
nem utálja Kerepest. 
Miért is gondolnám 
másképpen,Ô a település 
elsô embere, Ô a polgár-
mesterünk. Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy.... 
A polgármester nem ha-
zudozik és ígérget, nem 
arrogáns és pökhendi, 

nem lekezelô és nem antidemokrati-
kus ellenfeleivel. Miért is gondolnám 
másképpen. Elhiggyem?

Én elhiszem, hogy.... Nem oko-
sabb a telefonja, mint ô. Elhiggyem?

Elképesztô, hogy milyen mértékû 
az emberek hiszékenysége, és mit 
képesek elhinni. 

Én sem vagyok kivétel, csak két-
kedek néha kicsit.

Én elhiszem, hogy... sötétség 
nélkül nem lenne világosság, és 
hogy világosságot kell gyújtani a 
kerepesiek agyában is. Csak azt nem 
hiszem el, hogy önök is elhiszik 
ezeket.

És azt sem hiszem el, hogy el-
hiszik, hogy én ezt elhiszem. Hogy 
minket mindenki hiszékenynek néz? 
Hogy hinni Istenen, hazán, isteni 
örök igazságokon kívül, minden 
jöttmentnek kellene…? Hogy hi-
székenységemmel visszaélhetnek 
mások, hogy a jóhiszemûséget ösz-
szetévesztik egyesek a hülyeséggel, 
és hogy minket mindenki hülyének 
is nézhet? Nem. Ezt ne higgyék 
önök sem el!

Mi, kerepesi polgárok jó néven vennénk, ha az Önkormányzat interne-
tes 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. 

A Parlament 
elnökénél jártak!

Dr. Kövér László úr hivatalában 
fogadta a Kerepesi Német Önkor-
mányzat elnökét és férjét, Springer 
Friedrichet, aki a Kerepes Rádió 
részére riportot is készített. A sze-
mélyes hangvételû riport, melyet 
a rádióban hallhattak és még is-
métlésben hallhatnak is, jó hangu-
latban zajlott. Szó volt ezután a 
magán beszélgetésben Kerepesrôl, 
a kerepesi németségrôl, és persze 
sok másról is. 

- Mindösszességében konstruktív 
és Kerepes érdekét szolgáló találko-
zás volt. Ismét, mint már egy évvel 
ezelôtt is, csak most bôvebben, 
beszélgethettünk. Hisz, járt már a 
„Springer család” az elnök úrnak 
egy fogadásán a vadászteremben. 
- Mondta viccesen a Kerepes Rádió 
fôszerkesztôje.

Akkor persze, a nagy nyilvá-
nosság elôtt zajló rendezvényen 
protokollárisabb, de ugyanolyan 
szívélyes volt a Parlament elnöke. 
- Most fotózásra is invitált, sôt 
láthattunk, szép festményeket a fa-
lon, ízlésesen berendezett igényes 
dolgozószobában érdekes könyve-
ket is a parlamentrôl. Hisz nem 
árt jóban lenni a vezetôkkel. Nem 
kitiltani kell innen valakit, hanem 
meghívni. De Orbán Viktor nem 
fog Kerepesre jönni mostanában, 
hisz Franka Tibor alaposan meg-
sértette, mikor pelenkát ajánlott 
neki. Nem is folytatom mire… Horn 
Gyulát pedig kitiltotta Kerepesrôl. 
De fröcsögött a Fideszre is, érdekei 
mentén. Az MSZP-t mindig, de 
utóbb a Jobbikot is támadta már. 

Így nem megy ám, ha mindenki-
re rárontunk. – legyintett a rádió 
„ugrojanija” 

- Ha lehet, s Kerepesrôl van 
szó, miért ne lobbizzunk? - foly-
tatta - Nem rég Szücs Lajossal, a 
Pest megyei önkormányzat Fideszes 
elnökével, és az akkor még igazság-

ügy miniszter Navracsics Tiborral, 
beszélgettem – De más oldalon, 
a Szili Katalinnal is és az osztrák 
konzullal a Németország uniós 
mezôgazdaságért felelôs vezetô 
attaséasszonnyal is beszéltem, ki-
nek szlovéniai székhelye van, és 
onnan vezeti a magyar és szlovák 
kapcsolatokat is. Vele is beszéltem 
- mondta Springer Frigyes

 /Friedrich/ a rádiós, ki ha csak 
lehet, megragadja az alkalmat, 
hogy Kerepes érdekében, ha pár 
szót is, de lobbizzon. 

Azt is mondta: „talán egy osztrák 
cég idetenné Kerepesre raktárát? 
Vagy a beruházóknak ajánlhatják 
Kerepest? Vagy ami legalább ilyen 
érdekes lehetne, a gyógynövénye-
ink felkeltik az uniós érdeklôdést.”

 Miért is ne és akárhogy is 
van, de irigylésre méltó energia 
van ebben az emberben. Persze 
akinek biztos hátteret nyújt csa-
ládja, nem függ senkitôl, lehet is 
magabiztos. lehetnek célkitûzései, 
vágyai. Évek óta rádiójukon, német 
önkormányzaton keresztül, közéle-
ti megnyilvánulásokban és kitudja 
még mi mindennel, de közösséget 
építenek Kerepesen. És legfôképp 
Kerepesért. 

B. Donát
www.nap19.hu  nap19kft@gmail.com
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Tóth II. József (labdarúgó) 85 éves

„Az angolokban a meccs után 
tudatosult, szezon végén évi 40-50 
klubmeccsel a lábukban képtelenek 
felvenni a ritmust a magyar klasz-
szisokkal….

...1953. november 25-én a 
magyar labdarúgó-válogatott 
6-3-ra nyert Anglia ellen a le-
gendás Wembley Stadionban. Ez 
volt az Aranycsapat leghíresebb 
gyôzelme, pedig a visszavágó sem 
volt semmi.

Napra pontosan 60 évvel ezelôtt, 
1954. május 23-án ugyanis a szi-
getországi együttes Budapestre lá-
togatott, a mieink 92 ezer nézô (!) 
elôtt nyertek 7-1-re, Puskás Ferenc 
és Kocsis Sándor is duplázott, 
rajtuk kívül Lantos Mihály, Tóth 
József és Hidegkúti Nándor volt 
eredményes magyar oldalról. Ahogy 
a pesti humor mondta - egy hétre 
jöttek és hét eggyel mentek...

 -... A jegyek már hetekkel ko-
rábban elkeltek, és ha 500.000 
ember fért volna a Népstadionba, 
az is kevés lett volna. Mindenki 
látni akarta az angol csapatot és 

SportSArok:

A Merseváton született válogatott labdarúgó, jobbösszekötô, jobbszélsô volt és egész 
pályafutása alatt a Csepel labdarúgójaként rúgta a bôrt,1940 és 1961 között.

Összesen 296 bajnoki mérkôzésen lépett pályára és 78 gólt szerzett. 
Az 1958–59-es idényben bajnokságot nyert csapat tagja volt. 1961-ben fejezte be az aktív 

labdarúgást. Ma is a Csepel pálya melletti emeletes házban lakik közel a szeretett stadionhoz.
1953 és 1957 között 12 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és 5 gólt szerzett. 

Tagja volt az 1954-es svájci világbajnokságon résztvevô ezüstérmes csapatnak. Egy majdnem 
elfelejtett focista volt eddig, Most láttam a tévéhíradóban az elismerését:Végre 2014-ben, 
Budapest Díszpolgára lett. A következô cikk, a 7:1 felidézésével állit tiszteletet, hisz szemé-

lyes tiszteletemen túl barátság is fûz hozzá. Itt járt Kerepesen, mikor Grosics és Buzánszky is a volt Aranycsapat 
tagok nagy örömére elhoztuk Ôt is Kerepesre Csepelrôl. A „3 nagy öreg” igazán örült egymásnak. Most hogy 60. 
évfordulója van a 7:1 es Angol Magyar visszavágónak most vettem csak észre, hogy akkor Tóth II. születésnapi 
ajándék, ünnepi gólt is lôtt magának és nekünk hisz a 25 születésnapja május 16.-án míg a meccs 23.-án volt. 
Boldog 85. Szülinapot Józsi bácsi!

- Springer Krisztina -

Hatvan évvel ezelôtt történt
Egy kis emlékeztetô a meccsrôl idézetekkel:  
„Egy hétre jöttek és hét eggyel mentek”

Sajnos cikkünk keletkezése óta elhunyt  
a legendás feketepárduc,  
az arany csapat kapusa 

GROSIcS GYULA 
(†1926.február 4-2014. Június 13)  

Tisztelegjünk elôtte is már, a többi hírességgel 
együtt a következô kis visszaemlékezéssel.

remélte, hogy most láthatja azt is, 
ahogy a magyarok diadalt aratnak. 
Hiszen az elôzô, a 6-3-as magyar 
sikert (303. mérkôzés) nálunk csak 
hallhatták, olvashatták és egy-egy 
részletét filmhíradón nézhették meg 
a szurkolók, de átélni a gyôzelmet 
az mégiscsak más. Az angolok is na-
gyon készültek.… A mérkôzés elôtt 
Shentall, az angol csapat vezetôje 
még úgy nyilatkozott: „Nem lehet 
minden mérkôzésen „nagyot” ját-
szani. A magyar csapat nem fogja 
tudni megismételni londoni telje-
sítményét.” 

Lássuk hát mi történt a visz-
szavágón.

Már a mérkôzés kezdetén zúgott 
a bíztatás. Ennek megfelelôen nem 
sokat vártak a játékosok azonnal 
megindultak a támadások és zúgtak 
a lövések az angol kapu felé.

8. perc: Wright a kaputól húsz 
méterre lökte Hidegkutit. A szabad-
rúgás elé felállt az angol sorfal, de 
ez nem zavarta Lantost, aki a labdát 
a sorfal mellett védhetetlenül küldte 
a bal sarokba. 1-0

21. perc: A jobbszélen Kocsis 
száguldott el. Amint a 16-oson 
belülre ért középre tette a labdát. 
Az elszállt volna a kapu elôtt, de 
Staniforth beleért és a labda a lábá-
ról visszapattant. Az érkezô Puskás 
hat méterrôl nagy erôvel, félmaga-
san lôtt a kapu bal oldalába. 2-0

31. perc: Még a félpályán túlról 
Lantos küldte elôre a labdát a 16-
os közelében tartózkodó Puskásnak. 
Puskás továbbtette a most a balol-
dalon, tíz méterre a kaputól feltûnô 
Kocsis elé. Ô a levegôbôl aláhulló 
labdát ballal, félmagasan a balkapu-
fa mellett bombázta a hálóba. 3-0

Az elsô félidôben az angolok 
hiába próbálták fékezni a támadá-
sainkat, fedezni játékosainkat. Ha 
csak egy pillanatra is levegôhöz 
jutottak fiaink vége volt az angol 
védelemnek. A szünetre tehát már 
háromgólos elônnyel vonulhattunk. 
A közönség tombolt. A külföldi 
újságírók is elismerôen állapították 
meg: „Ez az igazi labdarúgás!” 

A második játékrészre kivonuló 
csapatokat a szurkolók az alkalom-
hoz illô rigmussal fogadták: „Hajrá 
magyarok, hajrá magyarok, hatig 
meg se álljatok!” Nyilvánvalóan 
utalva a londoni mérkôzésre és 
éreztetve, hogy Budapest is érde-
mel annyit, mint az angol fôváros.

56. perc: Az angolok jutottak 
szöglethez. A beívelt labdát Grosics 
szerezte meg és gyorsan kigurította 
Puskásnak, aki az angol térfél kö-
zepénél tovább passzolt Cziborhoz. 

A vendégcsapat védôi rátámadtak, 
de Ô egy csel után már tálalt is 
Kocsis elé, aki hét méterrôl laposan 
lôtt a kapuba. 4-0

60. perc: Kocsis hosszú labdájá-
val Tóth II. iramodott meg a szélen. 
Vihar sebesen közelített az angol 
kapuhoz, majd hírtelen tíz méterrôl, 
éles szögbôl lôtt. A labdát Merrick 
csak kiütni tudta, mégpedig éppen 
a lövése után is tovább futó Tóth 
II. elé, aki közelrôl a kapu jobb 
sarkába tolta a labdát. 5-0

62. perc: A középcsatár helyén 
most Czibort láthattuk. Egy csellel 
átjátszotta Owent és a labdát a 
balszélrôl befutó Hidegkuti elé gu-
rította, aki nehéz szögbôl, tizenöt 
méterrôl a kapu jobboldali léce 
mellé vágta a hatodik gólt. 6-0

68. perc: Szabadrúgáshoz jutot-
tak az angolok. Dickinson lövése 
Lóránt lábáról pattan Broadis elé, 
aki félmagasan a kapu baloldalába 
bombázta a szépítô gólt. 6-1

73. perc: Hidegkuti a vendégek 
térfelének közepén járt. Egy jó 
labdával kiugratta az üresbe futó 
Puskást, aki a kapu felé indult és 
nyolc méterrôl a kapu jobb oldalába 
helyezte az újabb találatot…. 

Magyarország-Anglia 7-1! …
Az angol csapat vezetôje Shentall 

meglehetôsen szomorúan mondta 
a mérkôzés után: „Így még nem 
kaptunk ki soha.” 

Az eredmény ilyetén alakulása 
viszont jó lehetôséget adott arra, 
hogy a szurkolók szellemes rigmust 
faragjanak az összesen egy hetet 
Magyarországon töltô angolokról. 
Így szólt: „Az angolok egy hétre 
jöttek és 7-1-re mentek!” 
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A kerepesi révrôl és annak helyérôl 
– Ahogy mások látják kerepest

Kerepes 10000 lélekszámú köz-
ség Pest megyében, Budapesttôl 
keletre, a Dunától mintegy 14 kilo-
méterre található. Elsô írásos emlí-
tése 1148-ból származik, amikor is 
a budai egyház fráterei adományul 
nyerték II. Gézától a „pesti és a 
kerepesi rév vámját, a hajókét is, 
akár borral és sóval felfelé, akár 
más áruval lefelé haladnak is.” 
A település neve a kerep szóból 
származik, mely lapos fenekû la-
dikot, csónakot jelent régi magyar 
nyelven. „Feltehetôen kis hajókat, 
csónakokat készítôk éltek itt, akik 
a vízi jármûveket az akkor még 
bôvizû Szilas patakon úsztatták 
a Dunára.” –írja Kerepes tele-
pülés honlapja. Az ember elôször 
a Kerepesi réven gondolkodik el 
komolyabban, hol is lehetett a 
Gödöllôi-dombság tövében akkora 
víz, ahol a hajókat a szállított áru 
után vámolni lehetett. Ránézve a 
térképre egyszerû a válasz: sehol. 
Semmi esetre sem a „bôvizû” Szi-
las-patakon. A kérdés komolysá-
gát érzékelték az ôs-Buda várának 
kutatói is, akik inkább a „jenôi 
révre” vitték át a nevet, visszautalva 
a „kerep” szó eredeti jelentésére. 
(Jenô, középkori település Angyal-
föld területén állt, valószínûleg a 
Vácra vezetô út mentén, a Margit-
szigettel átellenben). A jenôi rév 
volt a harmadik jelentôs átkelôhely 
a mai Budapest területén a megyeri 
és a pesti rév között. A minap, 
miközben a Széchenyi könyvtárban 
a kirendelt könyveimre vártam, le-
vettem a polcról Rómer Flóris: A 
régi Pest címû, 1873-ban kiadott 
könyvét. A régi „Fossa Magna”, 
avagy Rákos-árok kérdésében for-
dultam a nagytudományú bencés 
tanárhoz. Amit találtam, az iga-
zolta az elôzetes várakozásaimat 
(20-21 p.):

„...Pestet, ámbár már sz. Ist-
ván király idejében valószínûleg 
városi kiváltságokkal birt, mint 
ez az egyik 1496-diki országbírói 
itéletbôl kitünik, (...) mégis a XI-
dik században többször csak mint 
révet találjuk említve, mint például 
sz. Gellért életében. – 1148-ban 
portus Pest a kerepesi révvel együtt 
említtetik egy okmányban, melynek 
soraival Géza király a sz. László ki-
rály által a budai templomnak adott 
javadalmakat megerôsíti. – Ezen 
XI-dik századbeli ajándék az élénk 
kereskedés elômozdítására látszik 

„...tributum fori Geysa et tributum portus pest 
et kerepes, navium etiam cum vino sive cum 
salibus ascendentium sive cum aliis venalibus 
descendentium eidem ecclesie”

irányozva lenni, melyet akkor bor-
ral, sóval és más élelmi czikkekkel 
a Dunán át, és ugyanazon fel és 
lefelé üztek. (...)

Az é helyen elôforduló kerepesi 
rév alatt nem érthetünk mást, 
mint az átkelést azon külsô nagy 
vizárkon, mely Pestet körülfogá – 
magnum fossatum, quod circuit 
villam Pestiensem (...) – és mely 
még a XVIII. századbeli térképeken 
mint a Dunának egyik tekintélyes 
csatornája látható levén, a Rákos 
árkában a váczi töltéstôl kezdve 
egészen a molnár-tóig huzódott. (l. 
Palugyai. Magyarország történeti, 
földirási s állami legujabb leirása. 
Buda-Pest sz. kir. város leirása I. 
337.) Igy tehát különböztetésül az 
öreg-dunai révtôl, melynek kiszál-
ló helye a pesti oldalon, a mai 
Duna-utczának irányában volt, 
kerepesinek neveztetett az, mely 
a mai kerepesi utczának, a Rókuson 
túli árokrészén átvezetett, a melyet 
nemcsak az 1752-diki határjárási 
rajzon, hanem még az 1830-diki 
Blaschnek-féle térképen is találjuk, 
sôt nyilt csatorna gyanánt áthidalva 
egy 1854-iki alapterven is látjuk, 
melyen Rákos-árkának neveztetik. 
Ezen árkot a mai akácz és bodza-
utczának a kerepesi utczába való 
átmenetelénél kell gondolnunk.”

Tehát a Kerepesi-rév valahol ott 
állott, ahol a Kerepesre vezetô út 
keresztezte a Nagy-, vagy más né-

ven Rákos-árkot. A mai Blaha Lujza 
tér környékén. Így már érthetô, 
hogy a király miért adományozta a 
két révet együtt. Hiszen ha csak az 
egyik Duna-mederben vámolnak a 
fráterek, akkor a másik ágban Pes-
tet az eszes kalmárok kicselezhetik 
ôket. Eszerint a „Fossa Magna” 
1148-ban olyan méretû Duna-me-
der volt, melyben hajón árut szál-
líthattak. Érthetô az is, miért ne-
vezték „kerepesinek”, egyszerûen 
azért, mert ott állt a Kerepesre 
vezetô út mentén. Azért, amiért 
a „Kerepesi” temetô is Budapesten 
található. Vácréve középkori tele-
pe sem Vácott volt, hanem azzal 
átellenben, a mai Pokol-csárda 
környékén. Bogdánréve elpusztult 
falva pedig ugyancsak a Szent-
endrei (akkor még Rosd)-szigeten, 
Dunabogdánnyal szemben. Nyilván 
tartozott hozzá kisebb telep, ahol a 
vámszedôk és révészek házai álltak. 
Érdekes elképzelni ezt a folyóparti 
házcsoportot, ahogy keresztülbal-
lagunk a forgalmas Blaha Lujza 
téren.

 
HOZZÁSZÓLÁSOK:
A kerep-nek elkezdtem ko-

rábban utánanézni. Kimondottan 
nagyméretû hajóról van szó. Szál-
lítóhajó, amelyet átkelésnél (pl. 
csapatszállítás) is használtak.

A kerepes lehet hajóépítô, ha-
jóvontató („hajósnép” ?) és akár 
révész is.

Tovább bonyolítja a helyzetet, 
hogy a „portus” szót lehet (szokás) 
révként és kikötôként is értelmezni, 
nyilván a kettô akár egy helyen is 
lehet. Ugyanakkor nem mindegy, 

hogy egy hajó révhajó, vagy szál-
lításra is használták.

Ismét egy olyan téma, amelyet 
az írásos források nyomán nem 
lehet teljesen kibogozni.

Elôbb-utóbb majd találni kellene 
pár árpád-kori hajót, akkor oko-
sabbak leszünk :)

Az is érdekes kérdés, hogy Ke-
repes hogyan kaphatta a nevét. 
Hajókról, hajóépítôkrôl? Szerintem 
semmiféleképpen. Erre a bejegy-
zésben nem akartam kitérni, de 
létezik egy kerep nevû réti virág, 
ami ugyancsak szóba jöhet eti-
mológiailag. 

Forrás:  
http://dunaiszigetek.blogspot.hu/ 

Egyszer bement egy virágárus a borbélyhoz nyi-
ratkozni. Amikor a fizetésre került sor, a borbély 
azt mondta: „Én nem vehetek el tôled pénzt, 
mert ezen a héten én ingyen, társadalmi alapon 
nyírok”. A virágárus megköszönte neki és elment. 
Másnap reggel, amikor a borbély sietett kinyitni 
az üzletét, az ajtó elôtt talált egy köszönô levelet 
és egy tucat rózsát.

Azután betért nyiratkozni a pék, de amikor fi-
zetésre került sor, a borbély azt mondta: „Én nem 
vehetek el tôled pénzt, mert ezen a héten én ingyen, 
társadalmi alapon nyírok”. A pék megköszönte neki 
és elégedetten elment. Másnap reggel a borbély 
talált az üzlet ajtaja elôtt egy köszönô levelet és 
egy tucat süteményt.

Eljött nyiratkozni a képviselô is, és amikor fizetni 
készült, a borbély ismét csak azt mondta: „Én nem 
vehetem el a pénzt, mert ezen a héten én társadalmi 
alapon nyírok”. A képviselô megörült és elment.

Másnap, amikor a borbély megérkezett az üzleté-
be, az ajtó elôtt egy tucat képviselô, tíz kormánytag, 

tizenöt tanácsos, a polgármester és több miniszter, 
a polgármester felesége és hat gyermeke volt – 
mind az ingyenes nyiratkozásra. 

Hát ebben, kedves barátom, rejtôzik a különbség 
az egyszerû emberek és a „becsületes” emberek 
csoportja között, akik minket irányítanak…

Kérlek, a legközelebbi választásokon figyelmeseb-
ben és tiszta lelkiismeretedbôl szavazz! Te döntesz.

1. Az egyszerû tolvaj tárgyakat lop: pénzt, órát, 
ékszereket, autókat, mobil telefonokat, és számtalan 
más ostobaságot.

2. A politikus tolvaj többet lop: egészséget, tetôt 
a fejed felôl, az oktatást, a nyugdíjadat, pihenésedet, 
munkádat, sôt a lelkiismeretedet.

1. Az elsô tolvaj téged választ.
2. A másikat te választod.

Gondolkodjunk el jól. 
(Szörényi – Bródy : Mond, te kit választanál?)

- springer -

Mese a borbélyról

 A hónap 
vicce
Itt Magyarországon az a 

gond, hogy senki sem meri 
felvállalni, amit mondott. De ezt 
nem tôlem hallották!
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A közbizonytalanság vagy  
a közbiztonság érzetünk növekszik?

Miközben a kerepesi önkor-
mányzat testületi ülésein Franka és 
a „nagycsapat” elôterjesztéseibôl 
csöpög az öndicséret és az ered-
mények felsorolása, Kerepesen az 
emberek csöppet sem így élik ezt 
meg. Nincsen olyan éjjel, hogy 
Kerepes utcáin hajnali 2-3 között 
ne rejtett utakon osonva indul-
nának bûnözô hordák portyára. 
Egy idôben a megnövelt rendôri 
jelenlét alatt kevesebb volt tán 
a bûncselekmény, de nem tar-
tott soká, mint ahogy a legszebb 
nyelven, magyarul keletkezett köz-
mondásink bizonyítják: Minden 

csoda három napig tart. Igen, 
de mára már fényes nappal is 
lopnak, betörnek hozzánk. Épp 
most ért ide a hír, hogy a Szi-
lasligeti utcában közel 20 milliós 
kárt okoztak a tolvajok, kik fényes 
nappal 12-13 óra tájt rámoltak 
ki egy családi házat. Nem csak 
a nagy értékeket vitték, még a 
3,8-as tejet is a hûtôbôl. A nem 
feltétlen megélhetésiek állítólag 
már sitten vannak, de nem ki-
zárólag a rendôrség munkájának 
köszönhetôen. A sértett maga 
kezdett akcióba és mindent, de 
értsd mindent megtett annak ér-
dekében, hogy kibogozza a szá-
lakat. A helyszínelés elhúzódott, 
de a nyomok megvoltak. Egyes 
elmondások szerint a rendôrség 
nem volt mindig a helyzet ma-
gaslatán, sôt… Megjelent a kábí-
tószer is kerepesen, ez a bûnözés 
melegágya, hiába figyelmeztettem 
testületi ülésen, magas rendôrségi 
jelenlevôk elôtt 2-3 éve is, hogy 
csirájában kell elfojtani. Akkor 
még kezelhetô volt. Most nyíltut-

cán árulták a rádióstúdió elôtt, egy 
autóból. A kamera sem zavarta, 
de meglátott a Díler és még a 
romagyerek ujjlenyomatát is le-
törölgette a kocsija üvegérôl és 
elpucolt. Franka elôtti idôben is 
volt bûnözés, de ami 8 éve megy 
és tart Kerepesen az már tartha-
tatlan. Segélyek és „babusgatás” a 
jellemzô taktika. A „polgi” meg ad 
kölcsönt, tán néha saját zsebbôl 
is néha azt sem tudva kinek. A 
romáknak van hitele nála. Fordítva 
is igaz?

Az, hogy nappal is lopnak, nem 
új nekem sem. A stúdióban ülve 
vettem észre, hogy egy fiatalem-
ber, kit véletlenül Ricsinek hívtam, 
/ fogalmam sem volt mi a neve 
/ épp kutakodott a volt autóbon-
tónk maradványiban, mit vihetne 
el. Kiderült, napokig dézsmálta a 
raktáram, mivel én délben befejez-
ve a rádióadást ebédelni indultok. 
Rajtakaptam, de Tomot és Jerryt 
meghazudtoló gyorsasággal sza-
ladt, és helybôl átugrotta a temetô 
kerítését, kis fehér motorjára pat-
tanva rodeózott a sírok között. 
Nem új az sem, hogy a Szabadság 
út patak felé esô oldalán a vetést, 
a termést, és a talicskákat is lop-
ják. Meg amit érnek: a fémet és 
minden értéket.

Sokkal több sajnos a példa, mint 
a hely e lapban rendelkezésre áll, 
de a tévészerelô kamerája rögzítet-
te a talicskatolvajt, de a rendôrség 
csak komoly unszolásra vette figye-
lembe a bizonyítékot. SZ. J. Attila 
barátunknál már rutinos visszajárók 
a tolvajok. Gy. Jani asztalos is bosz-
szankodott, hogy kábeleit ellopták 
a mûhelybôl, de szerencsére a 
kisgépeit nem vitték el. A Barber 
tanyán már semmim nincs. Értsd, 
mindent elloptak, nem csak az 
autók alkatrészeit a vasfészerbôl, 
de a fészert is. A volt katonai 
híradós kocsit és saját lakókocsimat 
alumíniumrészeire szedték. A lakás 
vízcsapjait baltával szerelték le, és 
a gipszkartonból kitépték a kábelt. 

Persze a közbiztonság- érzetünk 
közben „javul”. Egy hölgyet az 
árokba tepertek az Antal ligettel 
szemben a Szabadság úton, tás-
kájával elszaladtak. Idôs, féllábú 
rokkanthoz betörtek, tolókocsiját 
ellökték, kiborult és közben ki-
rámolták. Szerencsére nem lett 
komolyabb baja. De javul a köz-
biztonságunk. 2 éve már , hogy 
120.000 Forint / darab áron ka-
merát akart Lakatos Laci barátom 
ajánlani a polgármesternek, de ô 
nem rajongott az ötletért, pedig 
ingyen adtam volna a internetet 
hozzá és akkor a temetô kapuval 

átellenben lévô szelektívet figyel-
hette volna teszt jelleggel.

Pályáztatással és több millióért 
jöhet, olcsón nem kell. Ja, én nem 
adok jattot senkinek, az is igaz.

Közterület felügyelôink levelet 
hordanak ki a településen. Mint 
postást alkalmazzák ôket?

Nyolcadik éve a polgármester 
nem tudott elérni javulást a köz-
biztonságban. A rendôrség beszá-
molói, statisztikái nem érdekelnek 
senkit. Nem érdekel az sem, hogy 
máshol sem jobb a helyzet, és hogy 
sok a kisebbség és megélhetési a 
bûnözés. Igenis van megoldás, ha 
fájdalmas is. Néha a betegséget 
csak mûtéttel, fájdalmasan lehet 
gyógyítani. A pirula - a segély - 
csak tüneti kezelés. 

Az érdekel, hogy nem mehetek 
el nyaralni. nem mehetek el még 
egy temetésre sem, mert arra is 
volt példa, míg templomba vagy 
temetésre mentek, kirámolták a 
házukat. Mára már felváltva men-
nek templomba is az emberek, 
valaki maradjon otthon ôrködni. 
Ezek után, aki mégis Frankára sza-
vaz, tegye. Én csak azért indulok 
el a megmérettetésen, hogy vé-
ge legyen a mutyinak, a józanész 
gyôzzön és Kerepes fejlôdjön. 

- Springer -

Miközben ezeket írtam, jött 
megint az újabb hír, hogy a Sza-
badság úton betörtek az idôs 
Ilonka nénihez, aki szerencsére 
nem volt otthon, mert különben 
kitudja, hogy végzôdik mindez. A 
sufniból ásót zsákmányoltak, azzal 
betörték az ablakot, majd a la-
kást kirámolták, amit értek vittek, 
szemétdombot csinálva, mindent 
a földre hányva: fotókat, emlé-
keket és mindent, ami nem ér-
dekelte ôket. Ujjlenyomat állítólag 
nem volt, a rendôrség tehetetlen. 
Szilasligeti oldalon is rengeteg a 
betörés és lopás. Vajon ki lesz a 
következô? Én, Ön, vagy Ô. A 
polgármester biztonságban van. Ô 
nem Kerepesen lakik, neki nincs 
ilyen gondja. Nem kell félnie.

Minden ami akkumulátor!

www. l i - i o n . h u
www.li-ion.unas.hu

Tel.: +36 1 236 0322
Fax. +36 1 236 0323

Vicc
Pistike megy haza az isko-

lából.
- Apa, hallottam egy rendôrös 

viccet.
- Ejnye Pistike, hiszen én is 

rendôr vagyok.
- Nem baj, akkor lassabban 

mondom.
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Panaszkönyv II.
– Képek, írások a kerepesi panaszládába

Miközben Kerepesen járok-ke-
lek, figyelgetek és észlelek. De 
sokan fel is hívják a figyelmem a 
rendellenességekre, Köszönöm, de 
ne gondolja senki, hogy ebbôl a 
pozícióból meg is oldhatom. Aki 
megoldhatná, viszont nem teszi. 
Miért egy személyben a polgár-
mester a felelôs mindenért, miért 
ôt „piszkáljuk”? Mert egyszemélyes 
uralom van, mindenki tôle tart,és 
minden út rajta keresztül vezet 
mindenhez. Igaz, kis diktatúrácska 
ez kérem. Hát, ha így van, akkor 
ô a felelôs is mindenért. Oxyfa 
kell?  És a vízelvezetés, az utak, 
a járdák, a közvilágítás, az semmi, 
az nem? Mindennek ura a „polgi” 
Nos, megsorjázzuk hát a cikkünket 
néhány fotóval is mindig és foly-
tatom a sorozatot. De sajnos ma 
is csak ennyi fér bele. 

*A Magtártérben elvesztek a 
gyerekek a gazban, szó szerint, 

mert 70-80 centis gaztenger volt a 
játszótéren. Nagy Anna kért, csinál-
jak valamit, bár szólt a KFT-nknek, 
de a polgármester fizet érte, nem 
tehetik csak utasításra. Akad bôven 
ilyen még... Levágtam, majd más-
nap a KHT kivonult nagy erôkkel.    

- A Vörösmarty utcát nem ta-
lálni Kerepesen, pedig az iskola és 
az önkormányzat székhelye. Nincs 
utcatábla, pedig a polgármester 
elôadta, hogy mily nagyszerû is 
lesz a 100 darab 20.000 forintos 
/+ Áfa / utcatábla. Megszavazva 2 
millió, majd további 300 darabot 
rendelnek. Kovácsoltvas a városunk-
hoz méltó stílusban – mondta. Az. 
Tényleg, mûanyagtábla nem is jó? 
Azt nem lopják a fémgyûjtôk. Ne-
kem 10 millió körüli összeg jött ki. 

A lumpenproletár mentalitás 
netovábbja ez az eszement kiva-
gyiság. A Vörösmarty utca lakói 
szégyenszemre rozsdáslemezre 

festik fel, hogy odataláljanak az 
idegenek, de nekünk kovácsoltvas 
tábla kell. Nincs járda, út, közvi-
lágítás számos helyen, a lakóknak 
be kell szállni az útépítésbe, a lám-
pavásárlásba. De akkor se biztos, 
hogy lesz, de hozzánk a 10 Millás 
utcatábla méltó! Kampányfogások 
vagy csak szimplán nagyzolás ez?  
A szeptemberi „kampány feszti-
vál költségvetésterve 6+2 Millió 
Forint!!!! „- Szobrok 5 millióért 
is lesznek, nyugodjanak meg…”- 
mondta. Megnyugodtam. Remé-
lem, és ha rajtam áll, csak kis 
értékben, és ha meglesz minden 
más fontos már Kerepesen.

- Ha már a Vörösmarty utcán 
járunk: köszönöm M. János képe-
it, mivel enyémek nem sikerültek 
olyan jól, leközlöm. Kátyútlanítás 
is kell. Igen, de egy jelzô tábla 
sincs, ami figyelmeztessen, hogy 
útszûkület?

Lakossági véLemények:

A közterület felügyelôk vajon 
mivel tölthetik a mindennapjaikat 
Kerepesen, ha az se tûnik fel, hogy 
a szilasi óvodának kb. 3 hónap-
ja hiányoznak az elsôbbségadás 
táblák onnan, meg még jó pár 
helyrôl! Franka úr egyre sz*r*bb a 
helyzet: nulla közbiztonság, pedig 
10 éve nagyon jó kis hely volt ez 
a Kerepes, aki nem így gondolja 
az sötétedés után sétálgasson ki-
csit a szilasligeti hévmegállóban és 
környékén. / Facebook /

Sajnos, a település vezetése nem 
tesz semmit az olyan ügyekért, 
amiben nincs „üzlet”, vagy közvet-
lenül aprópénzre váltható politikai 
haszon…./ Facebook/

Várom a további beírásokat a pa-
naszkönyvbe: Facebook és velemeny@
kerepesradio.hu E-mail-re.

(Springer - folytatom!)



8 

VALÓ VÉLEMÉNY 2014. JÚNIUS

(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:

A könyvekrôl, utcákról és másról

Hírnök: - Drága hegytelen fen-
séges úr, ki nagy író is valál és kis 
Rómánkról oly szépeket írtál, mond 
miért a néppel fizettetted meg több 
ezer könyved kiadását? Azt beszélik 
Kerepföld bohó lakói, hogy oszto-
gatod nyakra-fôre a könyveket, de 
bevétel nincs belôle. Igaz ez?

Frankó Titusz: - Kérem, ezek a 
balliberális bohócok mit gondol-
tak csak nem, hogy saját pénze-
men kampányolok? Nem, kérem 
a könyvet népemnek írtam az én 
dicsôségemre, de megjegyzem 
ingyen. Csak a kiadást szavazta 
meg a szenátusunk. Több mint 
egy mille petákba került, de visz-
szahozta volna az árát csak épp a 
kutyának sem kellett pénzért. Igaz, 
jó kampánykiadás. 

Hírnök: - Tudni-é, mit szól hoz-
zá a gubaügyi osztály? Te fényessé-
ges tekintetû nagyúr, nem hiányzik 
a könyved bevétele?

Frankó Titusz: - Persze, hogy 
hiányzik. Nekem. De megszoktam, 
hogy a könyveim eladhatatlanok 
egy- két kivétellel.

Hírnök: - Igaz, hogy városunk 
utcáin gránittáblák és hozzá szob-
rok és emlékmûvek jelzik az utat,az 
irányt 

az elöljáróságodhoz és fórum-
hoz. Több száz darab készülhet 
ebbôl, amit a nép fizet meg 6-7 
Millás nagyságrendben? 

Frankó Titusz: - Ez is hazugság 
látja. Csak 100 darab most, majd 
késôbb 300. Ez is rágalom, én 
csak méltó tabletteket vagy miket 
szeretnék városomban. 

Hírnök: - A tablettet még nem 
találták fel ó nagy uram, de ehhez te 
úgy sem fogsz érteni, ha kitalálják is.

Frankó Titusz: Nem is akarok, 
nekem jó a plajbász és a pala-
tábla is.

Hírnök: - Igazak-e a nôügyek? 

Frankó Titusz: - Na, hogy néha 
látnak ezzel, azzal itt-ott és, hogy 
ezek nem Veszta szüzek? Kit ér-
dekel. Attól még a templomban 
elmondom az 5 parancsolatot. 

Hírnök: - Nem 10?
Frankó Titusz: Nem. Én, ami 

kínos épp rám nézve azokat ki-
hagyom. 

Hírnök: - Mondd igaz nagy 
uram, kinek haja fehérségét nem 
a gondolkodás és tapasztalat hen-
cem az alkohol fehéríti ki, mondd, 
nem gondolod, hogy ellenfeleid al-
jas rágalmai tüzében visszavonulj? 

Frankó Titusz: - Miért, kéne? 
Van olyan vastag bôr az külsômön, 
hogy kibírjam. Kaptam én már töb-
bet is, és az is igaz volt mind.

Hírnök: - Nem igazán értem, 
de óh, bálványokat imádó imádott 
kedves kisember, ki majdani Rákosi 
apánk helyett már most jóságoddal 
árasztod el szeretteidet, milyen a 
közbiztonságunk?

Frankó Titusz: Nagyon is jó, 
tôlem nem lopnak. Hisz én Rákusz-
szanktusz-pestusz lakom nem Ke-

repfalva házaiban. Nálunk nem 
törnek be és rendezettek az utak 
is. Ott nem én vagyok a Szenátus 
vezetôje.

De csak kritizáljanak nyugodtan. 
Minek jöttek ide lakni? Nem, kérem 
soha nem volt jobb a helyzet.

Máshol is vannak rablások 
és lopások. Például Harlemusz, 
Amerikanusz földjén. Ott rosszabb. 
Azt hiszem, de onnan engem ki-
tiltottak. 

Hírnök: De fényes tekintetû 
Flaviusz Tituszunk, a nép elége-
detlen. 

Frankó Titusz: - Van már he-
lyi szektorsegéd és közstrázsa és 
civilôrszem. Kérem szépen, mind 
nekem köszönhetik. 

Hírnök: - Köszönjük  ôszinteségét...
(Az írás egy fiktív történetet 

próbál elmesélni, a cselekmény, az 
idôpontok, a szereplôk mind-mind 
kitaláltak, ha bárminemû egyezés 
vagy hasonlóság állna fent a va-
ló élettel, és létezô személyekkel, 
az csakis a véletlen mûve lehet, 
és elôre is elnézést kérek! Ha 
esetleg, mégis egy személy bán-
tónak érezné a tartalmát, kérem, 
keressen meg, mutassa meg, az 
írás mely részében ismer magára 
és másokra, és érzi azt sértônek, 
sôt, beszámolunk róla.)

Úgy gondoltam nem kell mindig az a ronda politika. Jöjjön néhány 
Idézet iskolai diákoktól, amit a dolgozataikban írtak Nagy Beáta tanárnô 
gyûjtésébôl néhány gyöngyszem, „Hogy miért is szép tanítani? 

(Folyatás az elôzô számból)
• Petôfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia.
• Petôfi mindent megtenne a nemzet érdekében, csakhogy ô is hôsi 

halott legyen.
• Petôfi úgy rohant a csatába, hogy jobb kezében a vers, bal kezében 

pedig a kard volt.
• Kölcsey 1815. januárjától 1816. tavaszáig nem írt verset. Ebbôl az 

idôszakból 3 verse maradt ránk.
• Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.

• A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
• A hôs holtan esett össze. Nagyon sajnálta, de akkor már nem 

volt mit tenni.
• A víz oxigénbôl és folyadékból áll.
• A mocsári vész 1526-ban volt.
• A Szent Jobb István király bal keze.
• Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
• Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel 

a fejünk belül sötét.
• A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.
• A gesztenyesütögetô néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az 

embereket a szagával.

NEVESSETEK!

megTaLáL minkeT: kistarcsa, szabadság út 44.
(nosztalgia étterem szomszédságában)

ÜZLeTÜnkBen minDen méReTBen, sZéLes váLasZTékBan 
TaLáLHaTÓk eLsÔsoRBan CsavaRok és egyéB kÖTÔ eLemek.

Rozsdamentes és saválló csavar rendelést 1–2napon belül beszerzünk

- bútorszerelvényt, 
-  szerszámokat hobby  
és profi minôségben, 

és még rengeteg termék fajtát verhetetlen árakon

Tel.: 06-28-473-118, 06-20-333-1172, 06-20-262-5525; e-mail: csavarkiraly@hotmail.com 

- szilikont, purhabot, sprayket, 
- fúrószárakat, 
- vágókorongokat,

EZEN KÍVÜL TALÁL MÉG NÁLUNK
- kerti eszközöket,
- kötelet, drótkötelet,
- nyeleket

nyiTvaTaRTás: H-P: 7.00-17.00, szo: 7.30-13.00

m e R T  B e T é R n i  é R D e m e s

?????A Kerepesi Vélemény 2014. júniusi számában /5. oldalon/ „Til-
takozó civilek” címszó alatt az aláírók között szerepelnek: a Kere-
pesi Hagyományôrzô Pávakör Egyesület és az Aranyesô Ezüstévek 
Nyugdíjas Klub megnevezései. A kérdés úgy szól, hogy más civil 
szervezetetek nincsenek a városban? Avagy Önök minden civil szer-
vezetet képviselnek kis létszámuk ellenére is?   
  Ha pedig nem, úgy az a javaslatunk, hogy csak a saját 
véleményüket ismertessék, mert könnyen elôfordulhat, hogy a te-
kintélyüket kockáztatják, illetve azt a szólás-mondást idézik fel az 
emlékezetünkben, amely úgy szól, hogy „Ha hallgattál volna, bölcs 
maradtál volna!” De választhatják Ferenc József mondását is: „Minden 
nagyon szép, minden nagyon jó!”

 Cs. Nagy László, mint családjának képviselôje. 

Van egy kérdésünk
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Tápok: 
indító-, nevelô-, tojó-, nyúltápok... stb. 

SzemeSek: 
búza, kukorica, árpa, stb. koncentrátum, vitaminok.

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

2144 kerepes Szabadság út 1/A; Tel.: 06-20-989-69-55

Napos csirke, kacsa, liba, pulyka és elôneveltek

Állateledel, táp, termény és horgászbolt

Nyitva tartás: 
H-p: 8-18 óráig.  

Szombat: 8-13-ig.

Házhoz  szá l l í tás  megoldható! 

Azt hittem nekem is fül problémám van, amikor a közmeghallgatás-
nak csúfolt elôadáson a vezetôség beszámolója közben polgármester 
úr elmondta a fejlesztési terveit. 

Igaz, nem rég én ajánlottam neki fülorvost, mivel nem fogadta a 
köszönésem, majd szemtelenül felszólított – már négyszemközt is 
magázódik velem Tibi, hogy: 

– Maga nem szokott köszönni, ha bemegy valahova?
– Én köszöntem, de lehet, hogy az Ön fülével van baj. Keresse 

meg orvosát, gyógyszerészét…
Most, még is megijedtem, nem hallok jól? Mit akar Franka? Lebon-

tani a Mogyoródi út sarkán az üzletsort? Mert nem méltó Kerepes 
városához? 

Hû, az áldóját! És beköltöztetné ôket az új városközpontra, a szilasi 
réten? Csupa kérdés, de visszahallgattam a falu – bocs városgyûlést 
és tényleg valami ilyen volt. A focipálya helyén bôvül a temetô? Igen? 
Nem hiszek a fülemnek. Sportpálya a szilasi kempingnél? Ez jó! De 
nem magán tulajdon ott minden? Aztán OXYFA ültetvény Nagytarcsa-
Kerepes határos földjeinken. 

És a tulajdonosai e földeknek ezt tudják? Mit akar ez? Kisajátítaná, 
vagy vegyük meg 4000 Ft / db mi a fákat? Vagy megveszi az Önkor-
mányzat? Hazárdírózik, és jól elbukjuk? Mint a biogilisztát édesapám 
kinek háza is ráment akkor, mivel mire bejött a biznisz, nem volt 
már átvevô, csak neki gilisztája. Nálunk mi a garancia öt - hat év 
múlva a fa átvételére? Valaki meg 10-20%-os províziót zsebre vág 
és elmegy Kerepesrôl? 

Kész átverés, só- haj. Lehet, hogy mégis a fülészeten végzem. Vagy 
valaki másnak kéne elmennie ideggyógyászatra?

- Springer -

Biztos a fülemmel van baj…

Ki is a mi vezérünk?

A XX. század elején egy igaz-
ságosnak tûnô eszme térhódí-
tására lett figyelmes Európa. A 
KOMMUNIZMUS kísértete járta 
be Európát. A II. világháború 
után sajnos a kísértet hazánk-
ban is megfertôzte sok ember 
elméjét. Elhitték, hogy a rendszer 
végén tejjel- mézzel folyó Kána-
án lesz. Csak bemész a boltba, 
kiválasztod a kedvelt ruhát és 
fizetés nélkül viheted.(ezt egyesek 
jól megtanulták és alkalmaznák 
ma is). Elviszem pont. Ennek 
a rendszernek igazán átmosott 
agyú emberekre volt szüksége. 
Ezt a bázist a TSZ szervezés és 
belépés elöl menekülô emberek 
adták. Honvédség - belügy, ide 

sok paraszt fiatal elkötelezte ma-
gát. Hatalmat kaptak és ideo-
lógiát hozzá, ami abban rejlett 
hogyan kell azokat megszorítani, 
akiket otthagytak a földön szen-
vedni. A mi vezérünk apja is 
erre oldalazott. Az egész família 
belügyes lett. Még a fûtô állás 
is titokzatossá vált, ha kimond-
ta hol dolgozik, viszont elhall-
gatta, hogy mit. Fia szerint és 
írásaiban említi TSZ szervezés-
ben részt vett, párttag volt, de 
szégyellte. Földtúráshoz képest 
jó kenyérkereseti lehetôség volt 
és biztos. Mesehôsünk hamar 
kitûnt elmondása szerint a töb-
biek közül (9 éves korában lett 
elsôáldozó mások 6). Színdarabot 

írt és rendezett,(ebbôl még senki 
nem látott egyet sem) ezekért 
megrótták, hogy nem elég szo-
cialista tartalmúak. KISZ titkár 
lett hisz a belügyes eszme át, 
meg átszôtte (mint testet a rák) 
szellemiségét. Elmondása szerint 
(amit videóra vetetett) ô tartot-
ta középiskolában a történelem 
órákat. Nesze neked oktatás, 
persze ezt sem erôsítette meg 
senki. Aztán jött az igazi hôstett. 
1975. április 4.-én éjjel Mátyás-
földön két barátjával (stílusosan) 
a NATASA presszóban ünnepel-
ték a felszabadulást, Nem voltak 
Annyira ittasak, hogy ne tudtak 
volna urai lenni gondolkodásuk-
nak. Az útjukban, villanyoszlopon 
lévô nemzeti színû zászlók kö-
zül mindhárman 1-1-1-darabot 
is leszedtek, majd a nyelérôl 
a zászlót letépték és a ruda-
kat eldobták. A buszmegállóban 
lévô mûanyag láncba belefûzték 
a zászlót, egy láncot pedig az 
úton hagytak, ami az arra haladó 
személygépkocsi szélvédôjében 
kárt okozott, amit a tulajdonos 
jelzett a járôrnek, hogy fiatalok 
garázda módon viselkednek. A 
járôrök kiérkezésekor már a Má-
tyásföld alsó megállónál voltak 
ahol a zászlók közül kettôt a 
kôbôl készült feszületre dobtak. 
Igazoltatáskor arra hivatkoztak, 
hogy valamennyien társadalmi 
munkát végeznek (lehet, hogy a 
vezér az óta sem?) KISZTAGOK, 
TANÁCSTAGOK (egyik párttag) 
és kérték, hogy az intézkedést 
velük szemben mellôzzék. (már 
itt elkezdôdött a felelôsség aló-
li kibújás kísérlete). Ittasságukra 
hivatkoztak (ez pedig csak enyhe 
fokú volt – akkor -) és Nem is-
merték el az izgatás tényét, mert 
abban a hangulatban bármilyen 
dekorációt levettek volna. Tehát, 
nyilatkozataiban jobboldali, ke-
resztény, vallásos elkötelezettségû 

garázda ilyen vagányul ki akar 
bújni a felelôsség alól, most pe-
dig nemzeti hôsként ünnepelteti 
magát, ott ahol nem ismerik.
(messzirôl jött ember...) Szenve-
dett a szocializmus alatt, pályája 
derékba tört a rendszerváltáskor 
ilyen meséket enged meg ma-
gának. Hja, majd elfelejtem mi 
lett a vitézkedés; ára: 7, azaz 
hét hónapi szabadságvesztés, 
melynek végrehajtását egy év 
próbaidôre felfüggesztették, a 
szabadságvesztést… végrehajtás 
esetén szigorított börtönben kell 
végrehajtani. Fellebbezés után 
egy fél év múlva, fennmaradó 
fél évet elengedték kettôjüknek. 
A harmadik személy nem fel-
lebbezet.(csendben maradt egy 
évig) a három személy közül 
kettô elhagyta az országot.(kár...) 
Ez 1976. februárjában volt, ve-
zérünk pedig 1977-ben már a 
MAGYAR HÍRLAP Munkatársa 
lett. A tisztelt olvasóra bízom, 
döntse el: vajon mit kellett ezért 
teljesíteni?- És utána szenvedni 
1990-IG.

(folytatjuk a kifényezett,  
NEMZETI ARCKÉPCSARNOKBA 

szánt videóval.)   
- ismerôs -
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(Springer Fridrich cikkének 
folytatás az elsô. oldalról)

Ideje a lényegre térni

Többször is útba ejtettük már a Kerepesi Szent Anna templom mellett 
lévô pékséget, ahol friss kenyeret, süteményt és néha pizza papucsot 
is szoktunk venni, sôt még a zsemlemorzsát is náluk szerezzük be.

A minap arra járva, szintén pizza papucsot terveztünk vacsorázni. 
Sajnos a kedvenc összetételû nem volt éppen készen. Megbeszéltük, 
hogy hat óra és negyed hét között visszafelé bejönnénk, ha akkor 
lesz az, amit szívesen ennénk. Erre ígéretet kaptunk. Kicsit korábban, 
6 óra elôtt 5 perccel érkeztünk, ezért várni kellett, amit mi teljesen 
természetesnek gondoltunk, hiszen az elôre megbeszélt idô még nem 
érkezett el. Beültünk az autóba, és ott vártunk, miután az anyagiakat 
rendeztük. A pultnál lévô fiatal hölgy megígérte, hogy kihozza az 
elkészült árut. 6 óra 10 perckor jött is a finom, tûzforró pizzákkal és 
két kókuszgolyóval, amit ajándékba kaptunk a türelmünkért. Ezen felül 
a tulajdonos a kirakatból is integetett nagyon kedvesen mosolyogva, 
kezével a bocsánatkérés nemzetközi jelét mutatva, pedig nem is volt 
miért elnézést kérni, hiszen Ôk a megbeszélt idôben teljesítették az 
ígéretüket. 

A tûzforró pizzát már melegíteni sem kellett otthon, és a jóízû 
vacsora mellé még egy jó hangulatú estét is kaptunk. Köszönjük!!!

rai

Nem reklám,  
bár az is lehetne

Azon „sasé” is aki nem vadászik 
légyre. És lenézi, patkánynak nézi 
ellenfeleit. (nem én találtam ki ke-
resd említett sajtó hasábjain. Csak 
én nem lövöldözhetek? Polgármester 
úr futkoshat cikcakkban vagy állhat 
háttal, de szemtôl szembe 

kapja, mint mindig a jogos talála-
tokat. Nem igaztalan és én mindig is 
nevemmel nem orvul bírálok.

Bértollnokok pedig nem hatnak 
meg írhatnak rólam is, ha akarnak.  
Azt mondta egy kedves barátom, 
ha a fele igaz amit az újságodban 
leírsz baj van, nagy baj. Sajnos 
minden igaz. De nem írhatok le 
teljesen mindent. Együtt repültem 
egy kedves Kerepesi honfitársam-
mal a napokban, és ô sem igazán 
akarta elhinni ezeket. Igen, aki 
nem ismeri Frankát, könnyen hisz 
a sármos, ékesszóló riporternek, aki 
sok riportalanyt vezetett „orránál 
fogva” és jól ismeri csínját - bínját 
a meggyôzésnek. Lehet, de ettôl 
függetlenül el kell mondani azon 
kívül azt, hogy a jelenlegi veze-
tés jelen formájában teljesen, de 
legalább is részben alkalmatlan, a 
polgármester pedig teljesen kiégett, 
elfáradt és nem alkalmas a regene-
rálódásra. Aki tanult mechanikát-
fizikát ismeri, ezt a jelenséget. Az 
anyag elfárad, ha sokat hajlítják. 
Az ember is így van vele. Nincs 
új ötlet és csak egy síkon képes 
mozogni, ódzkodik az újtól és nem 
vág bele nagy dolgokba: Beszûkül. 
Nos ha van, aki egyetért ezzel 
és az emberi tényezôkrôl nem is 
beszéltem még, akkor lehet, hogy 
a következô választáson új seprûre 
szavaz. Háziasszonyok tudják, hogy 
a kopott öreg seprût nem érdemes 
tartogatni, új friss seprû kell, de ha 
elkopik, azt is le kell cserélni. Ideje 
a közéletben Kerepesen is takarítani 
új seprûvel, vagy ha némely seprû 
még alkalmas, hát meg kell tartani. 

Véget kell vetni a tutyimutyi mu-
tyizásnak. Fô prioritásokat kell te-
remteni, és sorban egyik lépésrôl 
a másikra megvalósítani, amit csak 
lehet. Nem ígérem, hogy minden egy 
csapásra megoldható. Nem hiszem, 
hogy a kerepesieket ki lehet rán-

gatni máról holnapra a megszokott 
kerékvágásból, az apátia kátyúiból. 
Hozzászoktatni a közösséget, hogy 
rendezvényeinkre elmenjenek? Szila-
si - kerepesire, kerepesi - Szilasra? 
Igen. Lehet. 

Hogy ne vigyék el más települé-
sekre a gyerekeket iskolába. Azt is 
lehet. Sokan már most sem viszik 
el, mert van például német oktatás. 
INGYEN. És ha holnap mindenki 
meggondolná, és ide íratja gyere-
két? Katasztrófa lenne, mert az iskola 
megtelt, csak senki nem mondja el. 
A hivatal beköltöztetése is fiaskó volt, 
mivel azt hitte az Önkormányzat, úgy 
is üres az épület, eladjuk a régit. 
Nos, pályázni kell, a tetejére lehet 
még építeni. De tegyük fel, mi van, 
ha megtelik? A hivatalnak mennie 
kell. Bravó. A kerepesi ovi bezárása 
is fiaskó. Van szép családsegítô, de 
nincs férôhely. Szerencsére pályázat-
ból hozzáépíthettünk a Weber Ede 
utcában és bôvült. Meddig lehet 
elég? A polgármester már tervezi az 
összes óvoda eladását és központi 
építtetését.

 Hát a Nokiáját kivette- e a do-
bozából? Kiürült- e már? Kell az 
árpádföldi házon a tetôcsere ottho-
nában, de az iskola Kerepesen be-
ázik. Ami Kerepesen zajlik az elmúlt 
években, csak a vakok nem láthatták 
vagy a testület oly mélyen „hívôk”, 
hogy nem is feltételezik, hogy min-
denért ôk a felelôsek?A polgármester 
szavazata csak egy a sokból.

Kedvenc vesszôparipám a szemét 
volt egy idôben. De már mindenki 
unja tán. Kistarcsaiak – csömöriek 
vihetik a bányába a szemetüket tán 
1 köbméterig is. Mi hova tehetjük? 
A Zöldhíd messze is van, meg tán 
el is hajtana minket kis utánfutó 
sittünkkel. Pedig olyan nagyszerû 
szerzôdéseket írtak alá Bókék. Vicc 
nélkül tényleg jó. Csak a hiba, 
hogy nem lehetett érvényesíteni. 
Bedôltünk a Zöldhidas társulatnak, 
aminek tagtulajdonosa Kerepes is. 
Sôt az alelnöke maga a kerepesi 
polgármester Franka Tibor. Úgy be-
tereltek minket, mint parasztot a kol-
hozba. Franka hôzöngött a Bók féle 
népnyúzó igazságtalan 500 forintos 
szemétdíjért „majd megszûnteti, ha 
ô hatalomra jut Kerepesen”.

Meg is szûnt. Ám persze most: 
28-29 ezer / év. Persze szemétügyi 
biztosnak, az alpolgármestert tette 
meg. Ôt szidják, zargassák a lakók. 
Ezt teszi minden kellemetlen esetben.  
A lomtalanítás témája szóra sem 
érdemes. Kedvez a Zöldhídnak, ha 
pünkösdre teszi. Sokan elutaztak a 
négynapos ünnepen….

Újságba nem lett meghirdetve, 
meg másként sem. Nem sok költ-
sége volt hát a zöldhidasoknak a 
lomtalanítással, nekünk meg maradt 
a sok lom. 

De, a prioritások közül a legfon-
tosabbat, a közbiztonságot bizony 
elôre kell venni. Szép virágos Kerepes, 
semmit nem ér, ha ellopják a virágot. 
Utcatábla minek, ha ellopják majd. 
(Erre az aktuális szlogen – minek 
egyek, ha úgy is éhes leszek?  Franka. 
2014. Június 2.) Élhetô település csak 
akkor lesz, ha jól érzi magát a polgár. 
A bûnözés elharapódzott és soha 
nem látott szinten van Kerepesen.

Meg kell tenni, hogy munkát adni 
azoknak, akik még nem süllyedtek 
a bûnözôk szintjére. És akik tudnak 
és akarnak dolgozni, munkahelyet 
kell teremteni önkormányzati segít-
séggel. 

Ezt meg kell lépni különben Ke-
repes mentálisan soha nem fog 
helyrejönni.

Legyen vízelvezetés, legyen járda 
és út. Legyen közvilágítás, mert a 
sötétség kedvez a bûnözôknek is. Ôk 
nem szeretik a rivalda fényt és nem 
olyanok, mint az elôjáróink. Olcsó 
szemét szállítás, kisebb és méltányo-
sabb kommunális adó, de ha lehet 
el is kellene törölni. A kedvezmény 
mindenféle képpen annak járhat, aki 
tesz a településéért. Semmiképp nem 
lenne 6-8 millió forintért ünnepség, 
mint az szeptember 6-7-én lesz most 
Kerepesen. Idôsek világnapja pont a 
választás elôtt? Biztos véletlen ez is. 
Tudom, kell a kampány, de ne az 
ÖNKORMÁNYZAT pénzén Franka úr! 

Miközben 240 ezer forint jut se-
gélyre, 37 fô rászoruló kap segélyt 
6000 forintos átlagon, de közgyógy-
ellátást senki sem kap Kerepesen, 
mind elutasításra került. Ingyen étel 
kell a rászorulóknak igen, de nem 
faji és nemzetiségi alapon. Az ön-
kormányzat állítólag felvásárolta az 
ételhordókat, Kerepesen és környé-
kén nem kapni, már lopják is a 
kiakasztott ételhordót, akiknek nem 
jut. Jól jön a kampányhoz ez is. A 

szociális rászorultságot egy személy-
ben átruházatta maga a polgármes-
ter, aki annyira emberbarát és szo-
ciálisan érzékeny, mint egy gonosz 
mostoha. Erre vannak a hivatalnokok 
és a testület bizottságai. Bevételek 
viszont nincsenek. Kereskedelem, ipar 
és turizmus. Ezek lehetnek a bevételi 
források. Ebbôl a helyi kereskedôk 
támogatása és a turizmus vágyálma 
is 0,00 Az iparûzési adó nagysága 
azonos az évekkel, ezelôttivel, holott 
volt infláció is, azaz akkor csökkent a 
száma az adózóknak, nem nôtt meg. 
Ipari telek vásárlásunk a Seprényi 
féle földdel vérlázító és borzasztó 
felelôtlen gazdálkodásra utal. 200 
Ft/m2 helyett, ahogy a szomszédos 
földet F. Lajos helyi vállalkozó vette 
100%-os tulajdonban, mi 1200 Ft/
m2 ért vettük osztatlan közös tulaj-
donban azt a földet, ahova szeret-
nénk ipari parkot és M31 lehajtót. 
/Ez utóbbi esélyeit Ecclestone bácsi 
miatt esélyes. Igaz, Szilason majd 
nem biztos, hogy mindenki örül az 
autóút zajának, mivel az út M31-
M3 összekötése ott dübörög a kert 
végében. Pár száz méterre a telkeiktôl 
kedves szilasiak, kiket biztos értesí-
tettek és informáltak errôl. A nép 
jogai is épp most lettek korlátozva 
a népszavazás helyi módosításával. 
Véletlen egybeesése ez a szilasi rét 
beépítésének terveit elôkapó Franka 
féle tervekkel. Bókot megakadályoz-
ta ebben a nép. Frankát már nem 
biztos, hogy megtudná az új erre 
hozott rendelet után. A demokrácia 
az nagydolog. Zorán dalát dúdolgat-
va: „Mi is kéne még?” Szóval sok 
minden, csak pár dolgot kiragadva, 
ennyi most. Ha a kampányprogramot 
most júniusban elôadná valaki, úgy is 
ízekre szedik és ellopják. Ezért még 
csak olyat teszek közzé, amit szíve-
sen látnék, ha megvalósítaná akár 
a jelenlegi garnitúra kopott seprûi.

www.szilasblog.hu
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„Franka az utcán otthonos. Bár-
kivel elsô szóra közös hangot talál, 
munkanélkülit lapogat, anyót pu-
szilgat, lánykára mosolyog, depresz-
szióst kacagtat. „Én is csinálhatnék 
úgy, mint a Gyurcsány - fordítja 
ki zsebeit valakinek -, csak még 
cigányul nem beszélek.”

A „fehérnek” azt mond-
ja nevetve, hogy a „cigány 
csak legyint a munkára”. A 
hétgyermekes roma anyá-
nak ígéri, s bizonyára meg 
is teszi, orvost szerez ve-
sebeteg gyerekének. „Csak 
magában bízunk, megyünk szavaz-
ni” - köszönnek el tôle. „ – Kész 
átverés show.

http://www.168ora.hu/itthon/
palocleves-2874.html?print=1

„..Frankára visszatérve, meg ki-
nek a szellem, kinek a szellenet 
(hagyja el a száját).”

„Érdekes, ez a Franka az elmúlt 
rendszerben akkora komcsi volt, 
hogy Lenin hozzájuk járt tanulni /
hogy egy klasszikust idézzek/, most 
meg fröcsög a jobboldalon, mint 
egy tripperes gyík.”

Ezt meg Franka mondta: 
„Ezeket le kell válltani! Az újság-

írók mind kommunisták voltak, /ez 
alatt azt kell elérni, hogy olyanok 
legyenek, mint ô?/ III/III ezek nem 
fognak meg változni. … Ezeket le 
kell parancsolni a küzdôtérrôl, ôk 
ne küzdhessenek. Ki kell kezdeni 
ôket erkölcsileg, anyagilag, magán-
életileg, mit tudom én. Iszik, vagy 
nôzik, vagy mit tudom én..., hogy 
a hatalom megmaradhasson.„

A polgármesterrôl írták régen, máshol, 
nem Kerepesen, 
de ott és arról, ahol akkor indult

Hát ha ez az irányvonal a 
mestertôl akkor kemény kampány 
lesz 2014-ben Kerepesen.

De fog is kelleni majd a „te-
lepülési” segítség az Összefogás 
Kerepesért Egyesületnek és a kam-
pánypénz.. 

Gondold véGiG …

Riporterünk kihallgatott egy be-
szélgetést, nem árulhatjuk el, hogy 
hol és kivel. Alkoholista politikusok 
nem ritkák. Azt mondják a stressz 
helyzet elviselésére oldására kell 
inni. Jelcin vodkás üvegét, mint 
lámpás vitte mindenhová. Dimitrij 
Medvegyev elnök támolygott Sár-
közi mellett. 

De nem feltételezzük, hogy a ma-
gyar rendszámú, fekete terepjárós, 
ôsz hajú úriember véletlenül cse-
lekszik ugyan így, ahogy az idézet 
eszmefuttatás tanítja. Lehet, hogy 
azt hiszi, minél többet iszik, annál 
jobban forog az agya, mert a gyenge 
agysejtek pusztulnak, és az erôs meg-
marad, sôt növekszik? Azért koránt 
sem biztos, hogy igaz mindez, ha 
például vezetô lehet valaki, és azért 
gondolja, hogy az ivás jót tesz neki, 
mert már elitta az eszét. Leszögezem. 
Minden azonosság bárkivel tehát a 
véletlen mûve. Persze… naná…

„A bölénycsorda csak olyan gyor-
san tud haladni, mint a leglassab-
ban mozgó bölény. Ha a csordát 
üldözôbe veszik a vadászok, akkor 
a leglassúbbakat ölik meg elôször. 
Ez a természetes kiválasztódás az 
egész csorda elônyére szolgál, mert 
javul egészében nézve a csorda 

haladási sebessége és egész-
sége a leggyengébb egyedek 
rendszeres kipusztításával. 
Hasonlóképpen az emberi 
agy is csak olyan gyorsan 
képes gondolkozni, mint a 
leglassabb agysejtek. Mint 

tudjuk, túlzott alkoholfogyasztás 
pusztítja az agysejteket. Azonban 
természetesen a leglassabb és leg-
gyengébb agysejteket támadja meg 
elôször. Így tehát a rendszeres ivás 

eliminálja a gyenge agysejteket, 
ezzel gyorsabbá és hatékonyabbá 
teszi agyunkat. Ez az, amit néhány 
sör elfogyasztása után érzel! „ 

Friss hír: a polgármester autója 
összetört. Nem elôször szenvedett 
kárt, hisz a Szabadág útra a kisalag-
útról kikanyarodva gyalult le egy 
autót annak idején, majd kapott 
egy „maró fröccsöt” . Most is a hi-
vatal parkolójában sérült meg. Egy 
intézményvezetô a polgármesterrel 
egyszerre indult el ,mindketten hát-
ramenetben. Az eredmény : jókora 
horpadás. Ki a hibás? Ha a KRESZ 
vonatkozik a polgármesterre, akkor 
ô lehetett a „hunyó”, hisz állítólag 
forgalommal szemben tolatott. De 
ez mindenkivel elôfordulhat. Job-
bulást az autóknak. 

Közös rendezvénye volt az ÖSSZEFOGÁS KEREPESÉRT EGYESÜLETNEK és a Magyar Shaolin Edzôközpontnak 06. 14-én, szombaton 08-16 
óráig. Jóval a vége elôtt érkeztem, szerettem volna valamit látni a közös rendezvénybôl, de hervasztó látványban volt részem. 

A nézôtérnek mondott valami helyén talán 15 személyre való ülô alkalmatosság, néhány 10 fô, pár személy a nézôtéren és gyorsan 
összepakoló vállalkozók, akik arra panaszkodtak, hogy nem volt érdemes eljönni. Szerintem ez alkalom lehetett volna, hogy megfelelô 
sportolási lehetôséget lássanak a gyerekek, egy helyben lévô, komoly intézmény keretein belül.

Ez már nem az elsô alkalom, hogy nem kíváncsiak a polgárok a helyi rendezvényekre, ahol egy kaptafára készült „ ünnepi beszédek „ 
hangzanak el pénzrôl, multikról, ellenfelek pocskondiázásáról. Tudomásul kell venni, EZ A LEMEZ LEJÁRT, a „szónok „ eltolhatja a biciklit.”

Rozsnyai Sándor

Van, aki korábban is járt ott és a helyi újsággal szemben csak pár fôs közönségrôl és pár fôs rendezôségrôl számolt csak be. Közben 
a Shaolin bemutató és a country táncosok nagyszerû mûsorát láthatták.

Viszont új arcokat keres a megújulását igénylô egyesület, feltehetôleg tisztújítási céllal is. Az alvó egyesületnek sorából ez is csak vá-
lasztások kampánya idején aktívabb. Nem sok vizet zavart a polgármester hû egyesülés eddig sem. A kifejezetten kampánycéllal alakult 
Két Faluért utód most orvos, tanár, orvos asszisztens, iskolaigazgató bevonásával próbál jobb szint ölteni, mind olyanok, akik még nem 
ismerték ki Frankát. G. E. Mondta.: „A Tibi mindig talál maga mellé valakit.” Hogy ô elérje célját. Nem gondolják, hogy csak fel- és ki 
lesznek használva? Veszélyes, ha egy közéleti szereplô politikára adja a fejét? És ha a másik oldal gyôz? Elvághatja magát évekre? Ha 
ô akkor meg utálhatja a település és a hitele odalehet, a vállalkozása láthatja kárát. Volt erre közértes példa mostanában is. A jelenlegi 
képviselôtársak pedig elhiszik, hogy velük indul, miközben kicseréli a garnitúrát és próbál tisztalappal indítani még „új seprûket”. A régi 
kopott seprû meg bízik, hogy nem dobják ki. De bizony kidobják.

– a szerk -

idézet:

„Sajnálom azokat, akik nem isznak. Ahogy 
reggel felébrednek, úgy érzik magukat egész nap.”

Winston Churchill

SZÉTHULLÓBAN AZ ÖSSZEFOGÁS?
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De nem hiszem, hogy ezen mú-
lik. A cél valószínû és egyértelmûen 
rávilágítani a jelenlegi polgármester 
személyének, munkájának, mun-
kásságának alkalmatlanságára.

A rávilágítás mind errôl szól a 
lakosokhoz: Csatlakozzanak a moz-
galomhoz, aminek célja a polgár-
mester (le)váltás. 

A 2014. május 29-én, a Royal 
Station-ben tartott lakossági fórum 
fô mondanivalóját Sinkó Gyuri fog-
lalta össze jól. Idézem:

1-Mit is vártunk a polgár mes-
ter tôl, akinek nincsen semmi-
lyen szakirányú iskolai végzett-
sége ahhoz, hogy képes legyen 
elvezetni egy ekkora települést? 

2-Egy hozzászóló kilenc éve él 
Kerepesen. Elôtte az ország sok 
vidékén megfordult, és min-
denhol felfedezte a közösségi 
érzést, csak Kerepesen nem. itt 
mindenki kritizál, mondta, de 
amikor tenni kellene valamit, 
már nincsen sehol. No, hát ezzel 
tökéletesen egyetértek. Kerepesen 
nagyon gyorsan egyedül marad a 
kritikus, de tenni akaró ember….

Polgármestert váltok  
A Teleház Egyesület  
szlogenje  
a „Polgármestert váltok”. 
Gondolom sokaknak jól 
hangzó jelige.

3. „Embert kell választani 
polgármesternek és közösséget 
építeni!” - ezt Gyuri mondta zár-
szóként. Szociálisan érzékeny, de ne 
a bratyizó típus legyen és legyen 
tekintélye. ….Sosem értettem, hogy 
hogyan lehetséges összeférhetetlen, 
rosszhírû embert vezetônek megvá-
lasztani? Miért gondolja a kerepesi 
választópolgár, hogy az, aki min-
denkivel összeveszett életében, az 
meg fog felelni itt polgármester-
nek?..... Hogyan kell a közösséget 
építeni? A fô szabály, hogy nem 
szabad egy település lakosságát 
megosztani.…… Persze az uralko-
dás sokkal könnyebb, ha egymásnak 
lehet ugrasztani két tábort, így a 
vezetônek jól jön, ha nem vele 
foglalkoznak, hanem egymással.

 A közösségépítés egyik módja 
lehet, hogy a település égisze alatt 
csoportos sikerélményhez jut a la-
kosság. Például sportcsapatuk tró-
feát szerez, népi együttesük értékes 
díjat hoz el, a település országos 
rendezvényt szervez. Mindenkép-
pen pozitívvá kell változtatni a te-
lepülés- imázst. Ennek számtalan 
módja van a helyi média kihaszná-
lásától kezdve a turizmusig. 

Lapunk nyomtatásával szinte 
egy idôben, június 27-én már a 
második fórumot tartjuk, ahol a 
következô polgármester személyét 
körvonalazzák a jelenlévôk, leg-
alább is amilyent ôk szeretnének. 

Megtörtént és ismét vagy 50 
fônnyi érdeklôdô gyûlt össze, a 

polgármestert leváltani kívánók 
fórumán. Sok meglepetés most 
sem volt, ha csak az nem, hogy 
Kóbor Képviselô indul polgármes-
ternek. Tréfának, vagy polgármes-
teri idióta taktikának tartanám. 
Aki rám szavaz, nem szavazna a 
Kóborra inkább magától Frankától 
venne el szavazatot az „oszlopos” 
erkölcsoktató képviselô. De bárki 
indul, én, felveszem a versenyt 
mindenki ellen is hisz: Mást még 
nem tudunk biztosan, de Csák 
Zoltán ki már tett próbát a pol-
gármesteri székért, ugyancsak 
indulni látszik. Ez ellentétben áll 
az eddigi hírekkel. Még Víg János 
is kijelentette, ha sokan indulnak, 
a Jobbik is indítana polgármester 
jelöltet. De ha egy jelölt ál ki 
Frankával szemben, akkor támo-
gatnák ôk is. 

Palotai Ex képviselô is bejelen-
tette indulását. Ám elsôként tavaly 
szeptemberben én jelentettem be, 
hogy le kell váltani Frankát. Mi-
vel sokan legesélyesebbnek engem 
véltek erre megtettem. Persze a 
Rádióhallgatók jól ismernek, mint 
„Családtagot” megteszem kerepe-
sért. Pedig ha nem nyerek Frankával 
szemben higgyék, el nem könnyíti 

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

I f j .  Érc i  Opt ika
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 határidôvel

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

meg majd a sorsomat, ha bosz-
szúéhes a politikus. 

De én polgármestert váltok. 
Franka mottója lehetne: „Még a 
félszemû is lehet király a vakok 
országában.” Kerepes vezetésére 
elvakultsága sajnos jellemzô. Nem 
rég még, csak a Kerepesi másként 
gondolkodókat és a nem rá sza-
vazókat patkányozta le a nemes 
vezetô. A közpénzen kiadott sajtó-
ban újabban, az ellenfél pökhendi 
módú lenézése jött divatba. Való-
ban nem vadászik légyre a sas? 
A latin közmondás „Aquila non 
captat muscas„ De csúnyán néz 
rájuk! Bár a sas mindig csúnyán 
néz.. Van magyar közmondás is. 
„Ahol van a dög, oda gyûlnek a 
sasok” és a döglött sast is beköpik 
a legyek.

- Springer -

A hónap 
vicce

A paraszt bácsi igyekszik az 
Önkormányzathoz. Biciklijével le-
parkol, és a falnak támasztja. Mire 
a portás:

- Bácsikám, hát nem gondolja 
komolyan, hogy csak úgy letá-
masztja ide a biciklijét? Hát ez a 
polgármester parkolója!

- Igen? Igaza van, akkor jobb 
lesz, ha lelakatolom.
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Környezetvédelem- egészségvédelem
E két nagy tevékenységi kör 

szétválaszthatatlanul összetartozik. 
Szennyezett, ártalmas környezetben 
legfeljebb csak ideig- óráig lehet 
egészséges bármilyen élô szervezet. 
Egészséges környezetben ugyanakkor 
az egészségkárosodás is csak átme-
neti lehet. Az a személy, aki vét a 
környezet egészségi állapota ellen, az 
a legnagyobb vétséget követi el em-
bertársai ellen is és tetteiért felelnie 
kell. Ennek a felelôssége a közvetlen 
felügyeletet gyakorló személy, avagy 
szervezet hatás- és jogkörét érinti! 
Másra nem ruházható át és nem ma-
radhat következmények nélkül! De 
nem lehet gazdátlan terület sem! Az 
Alkotmány ilyet nem ismer, s senki 
nem lehet kivétel! Különösen nagy 
fontosságú kérdések ezek a lakott, 
avagy csak idôlegesen hasznosított 
települések tekintetében. Amennyi-
ben országosan érvényes, egységes 
jogszabály nem rendelkezik minden 
kérdést illetôen, úgy a helyi ön-
kormányzati jogalkotásnak kell a 
felvetôdô kérdéseket az Alkotmány-
ban deklaráltak szellemében és an-
nak érdekében szabályozni.  

Az alaptörvény XXI. cikk /1/ bekez-
désében: ”Magyarország elismeri és 
érvényesíti mindenki jogát az egész-
séges környezethez.” Elmondhat-
juk-e nyugodt szívvel, hogy e téren 
Kerepesen mindenki tudja, mindenki 
szenvedô alanya volt a parlagfû ir-
tási rendelet figyelmen kívül hagyá-
sának, avagy a szennyvízcsatorna 
idôszakonkénti kiáramlásának, járda- 
és közút szennyezésének és szinte 
kibírhatatlan, hányingert és fejfájást 
okozó bûzének, sôt az élôvilágban 
történô károkozásnak a lakossági 
bejelentések és tiltakozások ellené-
re, a felelôsök mindmáig történô 
felelôsségre vonása nélkül.

Tették és teszik ez akkor, ami-
kor ugyancsak az Alaptörvény XXI. 
cikk/2/ bekezdés értelmében:” Aki 
a környezetben kárt okoz, köteles 

A polgármester kocsijának leöntése után (maró folya-
dékkal) Springer Friedrich (ugrójani) Palotai László, Csák 
Zoltán, Gyôrvári Dezsô és a cikk írója a Gödöllôi Járási 
Rendôrkapitányságra kapott idézést, mert gyanú merült 
fel, hogy ôk önthették le a” szeretett vezír” autóját. Gon-
dolom és sejtem, hogy semmi konkrétumot nem tudott 
állítani a tulajdonos. Ilyenkor megkérdezik a rendôrök, 
hogy kire gyanakszik? Ô megjelölte „ellenségeit”, akik 
szeretnék már ôt a településen kívül látni. Az elôkelô 
társaság ismét számíthat idézésre, mert két esemény 
történt a településen. Állítólag ismét megrongálódott 
a leöntött autó. 

A másik érdekesebb (itt már komolyabb a dolog), 
a polgármester kedvenc és legjobb volt képviselôjének 
NEMZETI DOHÁNYBOLTJÁT rámolták ki.

Urak!
Álcaruhákat, gumikesztyûket, cipôket eldugni, elégetni! 

Feszítôvasakat gyorsan leadni a MÉH-be! Tehát minden 
gyanús jeltôl megszabadulni!

Ki, mit vállal, hogy végre megnyugodjon, a” nagyve-
zír”, hogy valaki már az általa óhajtott helyen hûsöljön? 

azt- a törvényben meghatározot-
tak szerint – helyreállítani vagy a 
helyreállítás költségét viselni.” Ezzel 
szemben az önkormányzat rendelet-
ben úgy szabályozta a telekhatáron 
belüli közút karbantartási kötele-
zettségét, hogy a telektulajdonos 
kötelessége, s sajnos ezt az alap-
törvénnyel szembeni szabályozást az 
ÁNTSZ is jóváhagyta, megismételte, 
állásfoglalásában. Hiába fordultunk 
a Szilasvíz Kft. felügyelô bizottságá-
hoz a jogsérelem orvoslását kérve, 
a Felügyelôbizottság elnöke (Rapavi 
József úr) a postán küldött levelün-
ket át sem vette, azt felbontatlanul 
visszaküldte. Más szervekhez is hiába 
fordultunk, eddig még senki sem 
segített. Az új cég is azzal küldte 
vissza a panaszunkat, hogy négy év 
után, mit kezdjen ô vele. Válaszként 
írtuk, hogy nem rajtunk múlt az ügy 
elhúzódása, de ha tárgyalni sem haj-
landóak velünk, akkor mit tehetünk? 
Így áll (és valóságban áll most az 
ügy!) Segítség egyenlôre kilátásban 

sincs, ugyanakkor intenzív esôk al-
kalmával, mint pl. most május 23-án 
történt,a csatornák újra csak az utcá-
ra árasztják a járványtanilag rendkívül 
veszélyes csatorna szennyet és azt 
hordják szét a jármûvek, a járókelôk 
és azt lélegzik be a gyerekek is (kicsik 
és nagyok egyaránt!) Napokon át, 
illetôleg amíg újabb esôk alkalmával 
fel nem hígul s végül is míg be nem 
lélegezzük! (Szellôztetésrôl pedig szó 
sem lehet!)  

Ugyan mit szólnának az illetéke-
sek, ha nekik és hozzátartozóiknak is 
ilyen „kiváltságos” helyzetük lenne? 
Egyes orvosok szerint a pollenaller-
gia és a szennyvízfertôzések állan-
dósulása senkinek sem használ, sôt 
hosszú távon komoly egészségügyi 
károsodáshoz vezet, hatása pedig 
nem korlátozódik csakis meghatáro-
zott idôtartamra! De téved, aki azt 
hiszi, hogy a leírtak csak a város 
egyes /kisebb/ területére vonatkozik. 
Éveken át végeztünk környezetvédel-
mi szemléket az önkormányzat egyes 

képviselôinek bevonásával s a feljegy-
zéseket eljuttattuk az önkormányzat 
illetékeseihez is.  A városszéli 
területek szemléje az illegális lera-
kók felmérésére és megszüntetésére 
irányult. Az eredménye nem volt 
érzékelhetô semmilyen vonatkozás-
ban, pozitívan pedig egyáltalán nem. 
Ezért a bizottság aktív tagjai is hiába-
valónak tartották az erôfeszítéseket 
s egymás után hagytak fel a rész-
vétellel.     
 Azt tartották és tartják máig is, 
hogy a környezetvédôknek tisztelet 
jár/na/, nem pedig az ellenkezôje! 
Tevékenységüket az Alaptörvénynek 
az O/ cikkelyében megfogalmazot-
tak képezték, mi szerint: „Mindenki 
felelôs önmagáért és lehetôségei sze-
rint köteles az állam és közösségi 
feladatok ellátásához hozzájárulni. 

Ezt a továbbiakban is erkölcsi kö-
telességünknek fogjuk tartani! 

Kerepes, 2014. május 29.  
/Cs. Nagy László/

Miközben ô tiszta lélekkel várta a szilasi kápolna 20. 
évfordulójára rendezett ünnepséget és egyben kampá-
nyát, ahol véleményem szerint arról is említést tehetne 
és elszámolhatna legalább ezer forintra kerekítve: a 
harangpénzzel (400 e Ft), amit a Z D HUNGARY Kft-tôl 
vett át polgármestersége harmadik hetében. Bevételi pénz-
tárbizonylat nem készült róla úgy, mint az ugyanakkor 
átadott 300e. Ft-ról.

Frajna esperes úr megdöbbenve látta az átvételi el-
ismervény fénymásolatát, két tanúval ellátva, amelynek 
összegérôl egyáltalán nem tudott.

Ez csak egy kis lazaság, ettôl ô még lehet pontos, 
precíz, bizonylatait igényesen kezelô, kerepesi lelkülettel 
dolgozó polgár, a mester.

Rozsnyai Sándor
Idézést váró polgár

Gyanúba keveredünk??
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Springer Kriszti
a fônök és a zenei szerkesztô
0-24 óráig

Springer Friedrich 
- az "ugrojani"  
0-24 óráig fölszerkeszt.
Helyi közéleti mûsorok 
10-12-ig: Hétfôn-kedden,  
pénteken: A Délelôtti bazárban  
és  vasárnapi Kerekasztalban.
Más zenei mûsorok  
a Lemezjátszó – Rock csillagai,
na és a Rockóra 
  
Randevú Kittivel - kívánság 
mûsor minden szombaton 
16-20 óráig 

   
SZEXiCSoKolÁdé
Mûsorvezetôk - Szerkesztôk:
Szerényi "Swamijee" István és 
Czinkóci "Czinke" István
Zenék a Rap, Hip-Hop, Funky, 
Soul és R&B világából.
 

Aranyalap 
- Demeter Attila 
aranyat érô lemezeivel 

  Hétfô Kedd Szerda CSütörtöK pénteK Szombat vaSárnap       
 5:00 Mise Mise Mise Mise Mise Csupazene 7-ig Mulassunk hajnalig
 6:00 Csupazene 7-ig Csupazene 7-ig Csupazene 7-ig Csupazene 7-ig Csupazene 7-ig Csupazene 7-ig Mulassunk hajnalig
 7:00 Jó reggelt  Jó reggelt  Jó reggelt  Jó reggelt  Jó reggelt  Jó reggelt  Jó reggelt 
 7:04 Csupazene 8-ig Csupazene 8-ig Csupazene 7-ig Csupazene 7-ig Csupazene 7-ig Csupazene 7-ig Csupazene 7-ig
 8:00 Hírek Hírek Hírek Hírek Hírek Hírek Hírek
 8:05 hangjátek hangjátek hangjátek hangjátek hangjátek Szombat Mise
 9:00 Magyar slágerek Magyar slágerek Versóra Manyikával Megálló / vagy régi slágrek délelôtti  KEREKASZTAL
 10:00 Hírek reklam Hírek Slágerparádé Hírek bazár KEREKASZTAL
 10:05 Magyar slágerek Magyar slágerek sztarportre Slágerparádé régi slágrek hölgytársaságban KEREKASZTAL
 12:00 Hiszekegy Hiszekegy Hiszekegy Hiszekegy Hiszekegy Hiszekegy Hiszekegy
 12:01 Magyar nóta Magyar nóta Magyar nóta Magyar nóta Magyar nóta Magyar nóta Magyar nóta
 13:00 Hírek Hírek Hírek Hírek Hírek Hírek Hírek
 13:05 Humoróra Humoróra Humoróra Humoróra Humoróra Humoróra Humoróra
 14:00 Rock csillagai Hallgass hazait   Rock csillagai Expressz-kivánságok Rock csillagai Mambora Délutáni szieszta
 15:00 Rockóra Hallgass hazait   Rockóra Expressz-kivánságok Rockóra Mambora zenével a világ körül  
 16:00 Lemezjátszó Aranyalap  Lemezjátszó Expressz-kivánságok Lemezjátszó kivánságok Kittivel Top 40
 17:00 Megálló Aranyalap  Versóra Manyikával Expressz-kivánságok Versóra Manyikával kivánságok Kittivel Top 40
 18:00 Hirek Hirek Hirek Hírek Hírek Hírek Hírek
 18:03 Megálló Sport/Esély egyenl. Aranyalap   Hallgass hazait  sport/esély- kivánságok Kittivel Hírek
 19:00 Megálló Tao-Tea   Aranyalap   Hallgass hazait egyenlôségi magazin kivánságok Kittivel hangjátek
 20:00 Esti mese mese mese mese mese mese mese
 20:03 Hírek Hírek Hirek Hírek Hírek Hírek Hírek
 20:05 Sztárportré Rocklexikon Mambora  zenével a világkörül Mosaic/Szexicsoki Mulassunk hajnalig Sláger parádé 2 h
 22:00 hangjátek Rocklexikon hangjátek hangjátek hangjátek Mulassunk hajnalig Német Zene
 23:00 Rockóra hangjátek Rockóra zenei mûsor Rockóra Mulassunk hajnalig Német Zene
 0:00 Hiszekegy Hiszekegy Hiszekegy Hiszekegy Hiszekegy Hiszekegy Hiszekegy
 0:01 Hírek Hírek Hírek Hírek Hírek Hírek Hírek
 0:03 Német adás Német adás Német adás Német adás Német adás Német adás Német adás
 0:10 Elôzô heti ismétlés Elôzô heti ismétlés  Elôzô heti ismétlés  Elôzô heti ismétlés  Elôzô heti ismétlés  Mulassunk hajnalig Elôzô heti ismétlés 
 3:00 Magyarnóta Magyar nóta Magyar nóta Magyar nóta Magyar nóta Mulassunk hajnalig Magyar nóta
 4:00 Humorora Humoróra Humoróra Humoróra Humoróra Mulassunk hajnalig Humoróra

A KEREPESRÁDIÓ MÛSORISMERTETÉSE:
Többen hiányolták a legfrissebb mûsorismertetésünket. Íme, ezúttal pótoljuk e hiányt. 

Springer Kriszti 
és dani a rádióhangjai
 

 
A versóra
- Kertészné Manyikával  
  

Slágerparádé  Berlinbôl   
Matthias Eppers mûsora

Rockóra
Hétfô, szerda, péntek 15 óra
Ismétlés hétfô, szerda, péntek 23 óra

http://www.rocklexikon.hu
Répássy Gábor Répa Rock lexikon.
Minden kedden 20-23 óráig

 
Megálló
Szônyi Zsolttal 

Sztárportré 
Hétfô 20 órakor, ismétlés szerda 10h. 
Hallgass hazait -Molnár Szabolcs 
Csütörtök 18h-kor, ismétlés 14h.

Béla az Expresszel 
csütörtök 14-17 óráig.
  

A Miséket közvetíti Lencse Gyula Balázs 
a Kerepesi Kántor  
Hétfôtôl szombatig reggel 
05 órától, vasárnap 08 óráig.

Szombat délelôtti bazár  
09-12 óráig.
Hölgytársaságban Judit, Éva és Jucus  
és a többiek…
 
 
Mosaic
Laci és Peti 
- minden hónap elsô péntek 20 órakor 
 

 
Mambóra
- Pongrácz Zoltánnal 
Szombat 14 órakor, 
ismétlés szerda 20 óra

Zenével a világ körül 
- Tóth Imre 
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2014. JÚNIUS VALÓ VÉLEMÉNY

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

KEREPES-HollAndiA-SZéPHEGY-SZilASliGET

HoZZÁvAlÓK:
• 750gr habtejszín,
1 kis üveg Nutella,
1 vizespohárnyi karamelizált 

pekán dió (rendes dió is jó,ami 
van, mandula, áztatott mazsola)

SZEZONÁLIS RECPETEK

Finom fagylalt

Habos meggyes

iSSn: 2064-5856
Kiadó: Kerepes rádió 
Cím: 2144 Kerepes Szabadság út 91-93
Telefon: 06 -20 / 9940971 
Fôszerkesztô: Springer Friedrich
nyomdai elôkészítés, grafika: VaRdio

online: 
www. kerpesradio.hu -  
www.szabadvelemeny.atw.hu
Elérhetôség, e-mail: info@kerepesradio.
hu Webmester: web@kerepesradio.hu

iMPRESSUM:

ElKéSZíTéS:
Kibélelünk folpackkal 2 püspök-

kenyérformát. Fölverjük a tejszínt 
jó keményre, hozzáadjuk a Nutellát 
és a Pekan diót, amit elôzôleg egy 
nejlonzacskóban apróra törünk. 
Néhány órára mélyhûtôbe tesszük, 
azután fogyasztható. Miután ki-
vettük várjunk egy percet, hogy 
könnyedén fel tudjuk szolgálni. 

HoZZÁvAlÓK:
• 600gr liszt
2 egész tojás
200gr margarin
1 kis doboz joghurt, vagy tejföl
200gr cukor
1 kg magozott meggy
1,5 sütôpor

ElKéSZíTéS:
A sütôport elkeverjük a lisztel, 

hozzáadjuk a margarint, a 2 tojás 
sárgáját, a tejfölt és a cukrot. Jól 
összedolgozzuk, tepsibe tesszük, 
majd 10 percig elôsütjük. Elôsütés 
után megszórjuk az elôzôleg tet-
szés szerint megcukrozott megy-
gyel. 180C fokon kb. Fél órát 
sütjük. Sütôbôl kivéve rátesszük 
a 3-4 tojás felvert habját melybe 
1-2 kanál vaníliás cukrot tehetünk 
és visszatesszük a sütôbe száradni 
(Kb. 10 perc 180C fokon).

Ezt a tésztát akkor érdemes sütni, amikor van 2-3 tojásfehérje 
kimaradva.

Jó étvágyat!
A receptek beküldôje: Jankovics Gabriella

Körtéfa, körtéfa,
Kôrösi, kerepesi körtéfa,
Városi gazda, gyöngyösi lány,
Könnyû járó kis menyecske, 
     dobszerda. 
Körtéfa, körtéfa,
Kôrösi, kerepesi körtéfa
Sok gyalogkatona
Megpihent alatta.

Alulról szél fújja,
Fölülrôl nap süti,
Jó annak nevetni,
Ki egymást szereti.

A kert fenekében,
Egy körtéfa alatt,
Ott ül Ilonácska,
Györgyikével sírnak.

György teli könnyûvel,
Ilonának mondja:
Tudd meg, Ilonácska,
Hogy én holnap megyek.

Megyek katonának,
Hogy legyek katona,
De nem sok ideig,
Három esztendeig.

Három esztendônek
be sok szép ideje,
fogadjál hûséget
a te szívecskédre!

Azt beszélik a kerepesiek, hogy egykor Kerepes a körtefáiról volt 
híres. A Gyár utcánál állhatott talán az a több mint terebélyes 
körtefa, amirôl büszkén és méltán híres volt Kerepes. Igazi, helye 
ismeretlen. Kérem, tudassa velem, aki tudja. Sajnos, ma egyre rit-
kább e gyümölcsfa is nálunk. Helyette az Önkormányzat kiszáradt 
hársfát ültetett. Vagy épp a legújabb „agymenése” a vezetôségnek 
a (kínai – spanyol) nem éppen magyar ôshonos OXY fa, ami 20 
méter magasra is megnô 6 év alatt. Igaz, a dolognak nagy átverés 
gyanús üzletszaga van. A lakosság fizesse meg, majd késôbb átveszi 
kivágásra a cég, amely ki tudja hol lesz 6 év múlva, de önkormány-
zati garancia se lenne megoldás, mivel hol lesz a polgármester 6 
év múlva? Igaz, 300.000 forintot szavaztatott meg a polgármester 
a Hôsök emlékmûve melletti VÁROSFÁRA. Aki látta már, nem igen 
érti mi került azon a kis csenevész facsemetén ennyibe? Miközben 
az Unió az akácot is kivágatná nálunk, még a körtefa is kihalóban 
van. Az utókor meg rajtunk röhög majd, hogy a balga népséget a 
vezetôi orruknál fogva vezették és etették.

Ha egy településnek nincs mivel felhívni magára a figyelmet, miért 
nem keres a múltban valamit?

Igazi értéket is találunk itt, meg legendát is. Pedig számtalan 
sok ilyen van. Például a: Csörsz árok, földvár, Postakocsi állomás, 
Sziszi királynô, Petôfi, Körtefa.    
 -erfri-

Körtéfa 
- Dalszöveg

Sokan veszik komolyan,  
a szép virágos kerepes „mozgalmat”.

Nagy Anna kerepesi képviselô írta és küldte e képeket.
„Mi már rég elültettük a muskátlikat és a begóniákat” 

Gratulálunk és csak így tovább.

Muskátlis ablakom….



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

REJTVÉNY

Való Vélemény 2014. májusi számának keresztrejtvény megfejtése:
"HOGy éN vÍZILOvAT AKARTAm RAJZOLNI".

NyERTESEINK: Kovácsné Boros Olga, magyarné Nagy mária, Sengel József és Dr. Horváth Bánk
Gratulálunk a nyerteseknek, akik Cd-t nyertek! Ismét várjuk a megfejtések!

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 
Kerepes Rádió.

Tudod-e hogy hívják a székely 
energia italt?

- Kútbul.
  
Székely bácsi ül a padon. Mel-

lette fekszik egy kutya. Odamegy 
a turista.

- Bátyám, harap a kutyája?
- Nem harap az.
Erre a turista meg akarja simo-

gatni a kutyát, de az jól meg-
harapja.

- Jaj! Azt mondta, nem harap 
a kutyája!

- Az enyém nem is harap, de 
ez a sógor kutyája.

Viccek
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