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A kerepesi reláció 2014
Suttognak a megromlott vi-

szonyról a kerepesi testületben. 
Ki lehet ezért a felelôs? Pedig mily 
szépen indult 2006-ban minden, 
nemde? Az egykor nagy fölény-
nyel gyôzött Két Faluért Egyesület 
tagok még „túl” is gyôzték magu-
kat. Tán az elsô döntések egyike 
volt, ami mint mindig és minden-
hol a képviselôi tiszteletdíjról és a 
polgármesteri fizetésrôl szólt. Van 
még, aki emlékszik rá. Egyszer 
bekapcsolva maradt a mikrofon 
a Kerepes Rádióban, és már a 
magyar nóta ment. Ekkor mond-
juk úgy, barátilag „felelôsségre 
vontam” kissé emelt hangon a 
polgármester urat. Gyurcsányhoz 
hasonlítottam. Szégyellem is a 
nem odaillô hangnemet, mert 
élô adásban voltunk, de barátsá-
gunk akkor még elbírta a kritikát. 
Telefonáltak is sokan, de felhá-
borodásomban nem vettem fel. 
Úgy véltem, azokkal kokettált, kik 
eddig csak „bántották” ôt. Igaz, 
a Bók megmondta neki: – Tibi-
kém, a polgármesternek politikai 
kurv*nak kell lennie”. Ekkor nem 
értettem, hogy mondhat ilyet? 
Mára világos lett e tanács. A tisz-

teletdíj jár. Ennyi kell havonta azért 
az üdvös mûködésért, amit a falu 
érdekében fognak kifejteni. El is 
indult a Franka-féle csapatmunka 
2006-ban. Akkor még én is hit-
tem benne, hogy minden szép és 
jó lesz. De hamar kiderült, hogy 
ígérgetésekkel már tele volt az Ön-
kormányzat padlása. Hogy akkor a 
tevékenységük mennyire volt áldás 
a településnek? Talán még jobban, 
mint most. A vezetôség még csak 
betanult a rejtelmekbe, nyíltan, 
nem mert mindent megszavazni, 
szavaztatni. Hamar összeomlott 
mégis a „koalíció”. Egy tisztán 
látó képviselô asszony hamar le-

mondott, helyére a Franka-pártivá 
vált Véber Gábor lépett elô. Majd 
egyszer csak a „helyifidesz” és 
a kétfalus-FIDESZ tagok szétreb-
bentek. Hogy utóbbiak, a helyi 
pártszervezetbôl kiléptek, vagy be 
sem léptek soha, ki tudja már 
ma? Vagy a fideszes képviselôk 
nem akartak belemenni stiklikbe? 
Ma már ez is mindegy, de egy-
mást okolhatták, és „frakciók” is 
alakultak. 

Tán „puccsot is terveztek. Itt 
is? Valaki „átveszi a „helyifideszes” 
vezetést, megbuktatja Kovácsot? 
Volt is jelentkezô. Egyik képviselô 

Ha én polgármester lennék
„Ha én polgármester lennék, akkor nem csak a tanácsadóimra, a testületre, a titkárnômre, meg 

a régi haverok véleményére adnék, hanem elsôsorban a választóim véleményét tudakolnám meg, és 
annak ismeretében döntenék, ha kell, akkor a tanácsnok, a titkárnô, meg a régi haverok ellenére is. 
Igen ám, de ehhez – akár Mátyásnak magával a néppel.  Ha én polgármester lennék, állandóan 
vegyülnék, mert a jó gazda szeme „hizlalja a jószágot”, másrészt pedig nem lehetnék annyira tapin-
tatlan, hogy sorra visszautasítsam a meghívásokat. Természetesen, ha betegség, vagy halaszthatatlan 
körülmény jön közbe, az egészen más, de azt meg is értené az „alja nép”.  Tehetem meg, hogy 
azokat rázzam le, vágjam át, akiknek a bizalmából lettem vezetô, és akiknek a szavazataiért annak 
idején annyit rimánkodtam, és cigánykodtam.  Ha én polgármester lennék, akkor nem történnének 
csodák szívósan és minden nap tenném a dolgomat, és azt is a nyilvánosság elôtt, ha tévedtem, 
vagy, ha amit ígértem, kívülálló okok miatt nem tudnám végrehajtani. Persze, csak akkor tudnék 
megfelelni, ha állandóan vegyülnék, ahová hívnak, oda el is mennék. Ez persze nem lenne kellemes, 
sôt, olykor kifejezetten kínos lenne, fôként, amikor magyarázkodnom kellene. Benne van a pakliban, 
ahogy szokás. Legrosszabb a válogatós, a bujdosó polgármester, mert a kivagyiság és a félelem 
kényszere szüli a legostobább döntéseket

De én nem vagyok polgármester, ezért csak a tudom Önökkel megosztani.  Ja, és akinek nem 
inge, ne magára.

Franka - 2006 - Szabad vélemény újság/”
No comment…

Való
Vélemény

Kedves olvasónk! Van-e jobb 
vagy baloldal a helyi közéletben? 
Találkoznak-e liberális vagy radiká-
lis helyi politikával? Ugye, ez nem 
is érdekli önt. Viszont érdekelheti 
például, ha sárban totyog. Kere-
pest is érdekelheti a közlekedés, a 
szemét, a közbiztonság, az iskola-
óvoda, a nyugdíjasok és a munkát 
keresôk helyzete, vagy épp a helyi 
egészségügy fontos témája. Ezért 
a Kerepes Rádióban mindez, de 
sokkal több is évek óta foglakoztat 
minket. Úgy gondolom, az írott 
sajtó és az Internet, a Rádió, a TV 
nem ellenfelei, hanem kiegészítôi 
egymásnak. Ezért adtunk ki lapot 
is. Mint a rádióban is, itt is e 
kérdéseket próbáljunk Tabuk nél-
kül, szókimondóan, ha kell, radi-
kális ôszinteséggel megközelíteni. 
Persze, ha bizonyos lezserséggel 
némileg a magyaros, bogyiszlói 
paprikás humorral is vegyül, nem 
biztos, hogy mindenkinek tetszeni 
fog. Fôleg, ha nincs humorérzéke 
annak, akit érint. Nem párt célok 
eszköze, hanem új színt és stílust 
hoz a kerepesi közéletbe, tán a 
helyi politikai „kultúrába” is.

Szeretettel köszöntöm önöket 
az új kerepesi lap oldalain, ahova 
várjuk az írásaikat, véleményüket 
– hozzászólásaikat a Kerepes Rá-
dióban is, ahol „Valódi Vélemény-
nyel” MINDENKI adásba kerül.

Springer Krisztina,
a Kerepes Rádió tulajdonosa

Az újság:
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a Szilasi Fesztiválon, anno már 
úgy is mutatta be az illetôt, 
mint a leendô új vezetôjét a 
„helyifidesznek”. Nem ô lett. 

Ezt Önök nem is tudták, nem 
hallották eddig? Hát nem írták 
meg. Nem igen szerették egymást 
a képviselôk. Barabás Doktor úr, 
Ignácz képviselô úr és a mára 
már „ex-helyifidesz” vezetô Ko-
vács képviselô úr, ügyesen fékezni 
próbálták a kényes ügyeket. A 
már megszokott Palotai, Rózsás 
ellenzékinek mondott képviselô 
kettôs kiegészült Labancz József 
képviselôvel, kitôl megvonatott 
közben az „érdem-alpolgármes-
terség”. Ha nem is mindig egy 
platformon, de összeesküvés gya-
nús állapotok mellett még a Bóki 
idôket is felülmúlva nehezítették 
meg akkor, a vélt „polgármesteri 

csínytettet”. Még a wc-bôl is ment 
az SMS, mire szavazz. Igaz, így 
is sikerült még kötvényt kibocsáj-
tani. Pedig, hogy ágált anno a 
Bók-féle 250 milliós adósság ellen, 
azt mondta Franka Tibor: „a 250 
milliót vissza kell adni a banknak!” 
De még vettünk fel hozzá. Sikerült 
a jól felértékelt volt polgármesteri 
hivatalt állítólag gyanús körülmé-
nyek között „elkótyavetyélni”. Ha 
igaz, még vizsgálatot is kért akkor 
ezért valaki. De mindent rendben 
is találtak, és legalább helyi vevô 
vette meg. A megszüntetés baj-
noki csapatmunkában. Bezárták a 
kerepesi ovit is. De legalább pályáz-
hatunk újra. Hurrá! Majd tüntettek 
is Kerepesen. Emlékeznek rá? A 
templomnál szórólapok voltak a 
szélvédôkön. Együtt koszorúzás, 
ünneplés? Szóba sem jöhetett, 
mivel nem értettek egyet vélhetôen 

A kerepesi reláció 2014

I.M. Csôsz Lajos

Zátonyra futott
a kerepesi vezetés
Emlékül Csôsz Lajosnak ki már nincs köztünk, 

de cikke örök

a helyi vezetéssel. Válaszul pedig, 
aki megtehette, testületileg bán-
totta is a mindenkori kormányt 
és a vezetôit. Hogy Horn vagy 
Orbán, mindegy itt kérem. „Kitilt-
juk Kerepesrôl. Vagy: „Tetszenének 
békén hagyni minket.” Jobb egy 
fokkal legalább, mint korábban, 
mikor is úgy tûnik akkor sem szé-
gyellte magát Franka ki „ajánlott 
egy SZDSZ-es Libresst, Orbán Vik-
tornak nehogy becsináljon?”

Ellehet feledni a múltat? Má-
ra ismét támogató a Fidesz. De 
„savanyú a szôlô”, megmondhat-
ja bárki. Közben a két faluból 
is Összefogás lett. A 2010-es 
testületbôl már kilépett Palotai 
László, helyette bejött ismét Ró-
zsás Erika, és mellettük Pap Anikó 
még gyenge ellenzékinek mond-
ható. Tovább fokozta az ingerkü-
szöböt Mácsai K. Marianna érde-

kes lemondása. Egy újabb orvos 
lépett be akkor a csapatba. Ügyes 
indítás, immár Fidesz támogatás-
sal jött a nagy tiszteletben álló, Dr. 
Vincze. Az együtt indulók közül 
pedig, Nagy Anna és Farkas Zsu-
zsa már nyíltan ellene szólnak és 
szavaznak egykori padtársaiknak. 
Nyilván átláthatóbb lett számukra 
is a szita. „Akik együtt voltak és 
fogadkoztak, egyfelé tolják Kere-
pes szekerét, mára átértékelték a 
helyzetet.” Mint Kovács képviselô 
úr is. Ô mára megint szinte 
mindenben egyetért a kerepesi 
vezetéssel. Döntsék el maguk, 
hogy milyen áldásos a politikai 
megosztás mûvészete. Tessék, már 
megérteni: Kerepesen nincs jobb 
és baloldal. Itt mindkét oldala 
sáros az útnak, és a vezetô is, ha 
kiszáll a kocsijából – ha nem….

(folytassuk?) Fritz

Az édesanyám sokszor mondta: 
„A biztost nem szabad feláldozni 
a bizonytalanért.” Ha még élne, 
talán ô is mást mondana, mert ami 
most biztos, annál a bizonytala-
nabb is csak jobb lehet. Mert most 
az a biztos, hogyha folytatódik az 
eddigi négy éves bizonytalanko-
dás, olyan mélyre süllyedhetünk, 
ahonnan nehéz lesz felszínre jutni. 

Ezért kell jól meggondolni, ok-
tóber elsején kiben, kikben látjuk 
a falu biztos jövôjét? 

A 2002-es választás után 14 em-
ber ült egy csónakba, hogy együtt 
evezzenek. Ígérték, vállukra veszik 
a község összes gondjait, terheit, 
és igyekeznek azokat megoldani. 
Azt ígérték, felnôttnek tekintenek 
bennünket, adnak a szavunkra, 
javaslatainkat elfogadják, ha azok 
jók, mert csak velünk együtt tud-
ják egyengetni az utakat a köz-
ség jövôje felé. De ez nem sokáig 
volt így. A kormányos elfelejtette, 
hogy választás elôtt azt írta: „A 
polgármester a falu elsô számú 
szolgálója.” És kinevezte magát a 
falu elsô számú parancsnokának. 
Jó. A csónakba tényleg kellett egy 
parancsnok, aki mindenkire oda-
figyel, elfogadja társa segítségét, 
akik a folyó sodrására, örvényeire, 

vagy a zátonyaira figyelmeztetik. 
Ô nem ilyen volt. 

A 13 evezôs között voltak, akik 
behódoltak, arra eveztek, amerre 
az utasítás szólt. Úgy gondolták, 
nem tehetnek mást. Csakhogy ne-
künk nem ezt ígérték! Néhányan 
olyanok is voltak, akik szégyelltek 
az ígéreteikkel szembe fordulni, ôk 
hitték, hogy tehetnek a faluért, 
de mindig ôk voltak kevesebben. 
Ekkor kezdôdött el a káosz. 

Egyik csapat jobbra, a másik 
balra evezett, így a csónak hol a 
jobb, hol a bal partnak ütôdött, 
egyre inkább töredezve, roncsolód-

va. Amint így evickéltek, láthatták, 
hogy Csömör, Kistarcsa, Mogyo-
ród, Nagytarcsa csónakjai messze 
megelôzik ôket. Ahogy a zátonyok 
között bolyongtak, a csónak egyre 
jobban roncsolódott, már félô volt, 
hogy nem tud a felszínen maradni. 

Mi, a község lakói végi segíteni 
akartunk, de csak elutasítást kap-
tunk. Ezek az emberek elfásultak, 
belefáradtak a hercehurcába, 
csak mennek a mederbe, amerre 
az áramlat sodorja ôket. Ígérete-
ik javarészét régen elfelejtették, 
új meg már nem jut eszükbe. 
Vízre szál-
lásukkor a 
jelmondatuk 
ez volt: „Új 
jelleget, új 
arculatot a községnek”. Hogy 
mi lett belôle?

Sorházak, galambdúcos tetôkkel, 
lehangoló szürke cserepekkel. Ter-
mészetvédelmi területek eladása, 
beépítése. Ligetek fáinak kivágása 
mindenhol. Balesetveszélyes járdák, 
utak. A magas kôházak olyanná 
változtatták a községet, mint az 
aranysárga búzatáblát az itt-ott 
kiálló gazcsomók.

Bezárták a kerepesi teleházat, a 
Szilasi iskolát, aminek az-az ered-
ménye, hogy reggelenként még 
több diák kapaszkodik a Hévre, 
hogy máshol járjon iskolába, mert 
szülôfaluja ezt megtagadta tôle. 

A 14 tenni akaró közül miért 
csak néhánynak fáj ez? A több 
százmilliós kölcsönök, amit ha 
most kampány utakra használnak 
föl, évek múlva is ezt nyögheti az 
amúgy is eladósított község. 

Ha ezeket a milliókat iskolára, 
óvodára, bölcsôdére, fiatalok al-
koholmentes szórakozóhelyének 
létesítésére vették volna fel, meg-
bocsátható lenne. Hát ennyi elég!

A felsorolásból is, meg az ilyen 
felállású testületbôl is. Talán, ha a 
demokrácia mûködött volna, ha 
azokat is meghallgatták volna, akik 
a zátonyokra figyelmeztettek, most 
ünnepelhetnének. 

Friss emberek kellenek ennek 
a községnek, az otthonunknak, 
akiknek olyan elképzeléseik van-
nak, amelyek szükségesek, megva-

lósíthatók. Akik 
tudják, hogy kell 
a süllyedô csó-
nakot kihúzni a 
zátonyok közül, 

hogy újra tudják építeni. 
Nagyon nehéz örökségük lesz, 

remény munka vár rájuk, de nem 
lehetetlen, ha velünk együtt akarják 
a négy év tévelygéseit helyrehoz-
ni. Ha nem csak az eredményeiket 
dicsôítik, de elmondják azt is, ami 
nem sikerül, hogy segíthessünk. 
Már tudom, az új jelöltek közül ki-
nek a neve után teszem a keresztet, 
de én nem vagyok feledékeny, azt is 
tudom, a fentiek miatt, kiknek kell 
azt a bizonyos inget magukra venni. 

Nem csak én megyek elszavazni, 
de azt kívánom, próbáljunk olyan 
embereket választani, akik simán 
veszik a folyó akadályait. Bízzunk 
bennük, bízzunk a jövôben, az em-
beri jóságban, szeretetben, legyünk 
egymással ôszinték, segítsünk a baj-
ban, és akkor nekünk is segítenek. 

(Szabad vélemény 2006)
Csôsz Lajos

(folytatás az elsô oldalról)

„Új jelleget, új arculatot  
a községnek”
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Kerepesen rég elkezdôdött a 
földvárkutatása.  Már az 1800-as 
években folytak Rómer Flóris ásatá-
sok. Ebbôl tudhatunk meg informá-
ciókat a kerepes korai építési szoká-
sairól. A késô Bronzkorra utaló jelek 
szerinti Kerepesi várbeli életrôl csak 
inkább mesékbôl-regékbôl tudunk. 
De az Ispánsági várakat ezért is ku-
tatták elôszeretettel, de elsôsorban 
az építési technológiát kutatták il-
letve idejét, és szerepüket. Nem 
volt mind fa szerkezetû erôsített 
földsáncos, hanem egy bizonyos 
szintig földdel föltöltött, fa várak-
ként épültek. A kutatásokból vilá-
gos, hogy nem is helyes a földvár 
elnevezés, ezt nem is használták 
csak jóval késôbb.  Bizonyos a XIII. 
században is álló vagy már újjáépí-
tett várunkról is független az építô 
anyagtól, hogy a latin Civitas, szó-
val jellemezték. Késôbb a Castrum 
szó került alkalmazásra. Majd 
magyarul is, itt-ott várnak említik 

Kerepes „Váras”
ôket.  A “földvár” 
kifejezést, csak a 
már elpusztult, 
hasz    nálaton kí-
vüli várakra al-
kal mazták. Ilyen 
ér te lemben tehát 
ma már vala-
mennyi pusztult 
várunk csak “földvár”. Virágkoruk-
ban azonban igen jelentôs, a ko-
rabeli haditechnikával bevehetetlen 
várak voltak. A korai várak építési 
módja egységes volt. Nagyfokú ha-
sonlóságot tapasztalhatunk a he-
lyük kiválasztásában is. Építésükre 
a magaslat, hegy elôterében álló 
alacsonyabb domb, folyó, patak 
mellett nagyobb utak mentén, 
vagy keresztezôdésében feküdtek. 
Azok ellenôrzése volt a cél. A vá-
rak építésénél többnyire követték 
a természetes dombvonulatot, így 
mind mégis különbözik valame-
lyest.  A vár és körülötte kialakult 
elsô központja a középkori mércé-
vel, inkább város, mint falu volt. 
A korai várak és városok közötti 
összefüggést maga a magyar város 
szó is bizonyítja, amely kezdetben 
nyilvánvalóan vár-as helyet, várak-
ban, vagy ezek mellett kialakuló 
települést jelölt.        (folytatjuk)

A hónap idézete:
1. A szegény – dolgozik.
2. A gazdag – kihasználja az elsôt.
3. A katona – védi mindkettôt.
4. Az adófizetô – fizet mindhárom helyett.
5. A csavargó – négyük helyett pihen.
6. A részeges – öt helyett iszik.
7. A bankos – meglopja mind a hatot.
8. Az ügyvéd – összeveszíti mind a hetet.
9. Az orvos – megöli mind a nyolcat.
10. A temetkezô – eltemeti mind a kilencet.
11. A politikus – mind a tíz rovására él.

Mindmáig semmi sem változott!!!
(Cicero, Marcus Tullius Kr. e. 106)

Vers mindenkinek:

Kerepesrôl 
Népdalok, versek:
Szántani kén’, tavasz vagyon...

Kiss Judit Ágnes: SZÓ
Megrázó vers a Katona József Színház elôadásán
Elhangzik napjainkban Budapesten, a Katona József 

Színházban, az Illaberek elôadásán, a hatása ledöb-
bentette a közönséget. A színlap szerint az elôadás 
a mai magyar társadalom egyik fontos jelenségét, 
a kivándorlást mutatja meg. Jól ismert karakterekkel 
találkozhatunk, olyan élethelyzetben levô emberekkel, 

akiknek problémái különböznek, a választott megoldásuk azonban 
ugyanaz: otthonuk elhagyása, életük újrakezdése egy másik országban.

1. Szántani kén’, tavasz vagyon, 
A szerszámom széjjel vagyon. 
Ekevasam Vasváron van, 
Járomszegem Szegeden van.

2. A tengelyem Dengelegen 
A kerekem Kerepesen. 
S négy szép tulkom a vásárba, 
Isten tudja, hol az ára.

Hazádból,
hogyha még bírod,
Ne menj el, ó, magyar.
Hogy menekülj, lesz mindig ok,
És mindig, hogy maradj.
Itt áldozat, s vajon mi ott?
Bevándorló lehetsz,
Nem tudhatod, végül melyik
A súlyosabb kereszt.
Ez a föld régóta ugar,
Terméketlen, sivár,
De van még , ki zenét szerez,
És színházat csinál,
Szeret és harcol semmiért,
Mert másként nem tehet.
Hogy itt vagy, erôt ad nekik,
S ôk itt vannak veled.
Lehet, hogy nem jön jobb soha,
Ki itt él, mélyrepül.
Megúszhatják a vétkesek,
S te bûnhôdsz vétlenül.
Míg annyi jóval tele
A másik serpenyô,
Ha baj van, ki ne mentené,
Ami még menthetô?
De itt van szükség rád nagyon,
Sötétben lenni fény,
Hogy fölemeld, ki megrogyott,
És bátorítsd, ki fél.

Maradj, mert meg kell védeni,
Kinek nincs is hova,
Legyen szegény, hajléktalan,
Zsidó, meleg, roma,
Vagy bárki más, aki alól
Kihúzták a talajt.
Légy fül, ha semmit nem tehetsz,
Ki hallja még a jajt.
Ez frontvonal, ez harcmezô,
S még így is otthonod,
Rád simul minden rég bejárt
Tered, kamaszkorod.
Taposhatnak röhögve mind
Az összes elveden,
De szétolvadnak a szavak
Az anyanyelveden.
Ne hidd, hogy semmi eszközöd,
Fegyver vagy te magad,
Mind különleges ügynök az,
Ki mégis itt marad.
Maradj, tövisnek bôr alatt,
Ha bírod még, magyar,
Légy viszketô seb, mit kéz
Álmában is vakar.
Itt áldás is, másutt csak egy
Bevándorló lehetsz.
Ki mondja meg, végül melyik
A súlyosabb kereszt.
forrás: (hungarianambiance.com)

Sajnos Kerepes Város testülete nem tárgyalta azt az NÖK-elô terjesztést 
mely egy 100-150 milliós Norvég pályázati lehetôség kapcsán. A 
feltehetôen már a honfoglalás elôtti, de a romai korban is már létezô, 
sôt Bronzkorinak is mondott földvárunk, jelentôs szerepet tölthetett 
be a térségben.

 Sok kutatásra vár a vár. Az árkait épp temetni kívánta az Önkor-
mányzat. Egy szuper pályázat lenne pedig ez a turisztikánknak. De még 
csak nem is tárgyalták. A határidô pedig Április. Ez a turista látványosság 
a fôút mellett kihagyhatatlan. A helyi szállásadókat és más vállalkozá-
sokat is segítené. Igazából érthetetlen is, mivel egy tanösvény, néhány 
tábla és már majdnem kész is.  Máshol közmunkásokkal 50 méteres 
árkokat ástak és csalják a „kamu Csörsz árokhoz” a kultúr turistákat.

Itt egy kis takarítás kis cicoma és kész is van a „Várárok, a mû-
Csörszárok”. 

Friss információ

Kerepes, Tölgyfa u. 3.
Hankó Zoltánné

Tel.: 06-28-490-079
Nyitva: H-P: 800-1800

2145 Szilasliget, Wéber Ede u.
Tel.: 06-28-481-418

Nyitva: H, K, Cs, P: 800-1800, Sze: 800-1600
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A hónap 
vicce

A csiga és a kecske segédnek 
akarnak jelentkezni egy helyi 
politikusnál. Mikor már kifelé 
jönnek, újra összetalálkoznak, 
és a csiga örömmel meséli, 
hogy felvették.

- Hát hogyhogy felvettek?
- Figyelj, kecske, itt csúszni-

mászni kell tudni, nem me-
kegni!

A hónap idézete:
„Petôfit senki sem sajátíthatja ki, az sem, aki Gyurcsány Ferenc mögött masíroz Gödöllôn, de az sem,
aki Orbán Viktort követi. Petôfi mindenkié. Legyünk büszkék az emlékére, adjon nekünk hitet, és erôt.”

(Franka Tibor 2006 március 15)

Sajnos van, aki a hazafiasságot 
a politikával összekeveri. A Kerepesi 
vezérszónok azon csodálkozik, hogy 
az ellenzék nem a hivatalos ünnepen 
ünnepel együtt a kormánnyal, vagy 
épp kerepesen a polgármesterrel. 
Még az egykor ôt indító jobbikba 
is beleszúr egy érces megjegyzéssel, 
és szinte elvárná, hogy az LMP – 
MSZP is, és mindenki együtt lenne 
velünk? Megindítóan szép gondolat 
ugyan, bár nem mintha Ô valaha 
Horn Gyulával együttünnepelt volna 
a múzeumnál.  

De egy szó, mint száz, nagyon 
szép nap volt március 15-én. Bár 

kissé lehûlt a levegô, de az „el-
lenzék” is méltóan nagyszámban 
ünnepelt Horvát Lacibácsiék Ke-
repesi szoborparkjánál a Tavasz 
utcában. Nem sokkal múlta felül a 
délutáni hivatalos rendezvény sem 
a létszámukat. Voltak pártok, és 
új arcok is. Emberek, Kerepesiek, 
kiknek elege volt a szónoklatok-
ból és a lózungokból. Csak rövid 
1848-as történelem és két vers. 
Koszorúzás után viszont, finom 
ebédre hívta Nagy Irén a Te+Én-be 
az ünneplôket. Persze, teltház lett 
volna pörkölt nélkül is. Családias, 
és kerepesi légkör volt.

Délután kettôkor a „Petôfi ház-
nál” is találkoztam sokakkal, akik 
délelôtt ott voltak. Az Iskola prog-
ramjában, a hideg idô ellenére is a 
fegyelmezett gyerekek színvonalas 
elôadást nyújtottak. 

2013 díszpolgára címet Dr. Ba-
rabás Gábornak adta át a polgár-
mester. A doktor úr már rég meg-
érdemelt volna díjat Kerepestôl. 
Most, hogy végre megint egy 
platformon áll a helyi vezetéssel, 
elhárult az akadály? Ezért is találta 
Ôt alkalmasnak a testület, e cím-
re? Nem hiszem, mert a népszerû 
„doki” sokkal többet is megérde-

melt volna. De úgy látszik, bevált 
dicsekedni orvosokkal. Ha egész-
sége megengedné, még indítaná 
is újra képviselônek a csapatban? 
Ám, nem csak díjak kerültek ki-
osztásra, hanem az „ellenség „is. 
A nagy, és a helyi politika sem 
maradhatott ki. Felsorolta ered-
ményei sokaságát, tán többet is, 
mint kellett volna. A hidegidôben 
türelemmel fagyoskodókat biztat-
ta: Menjen mindenki szavazni… 
stb. stb. Balog Pistabácsi volt az, 
a mûsorvezetô iskolaigazgatón 
kívül, aki Petôfirôl beszélt, és a 
rokonokról megemlékezett, akik 
itt élnek köztünk. Ô mondott 
köszönetet a résztvevôknek, adott 
át ajándékot is, virágot, könyve-
ket azoknak, akik tettek valamit 
a Petôfi kultusz megmaradásáért. 
Közben a vezetô csak értetlenül 
mosolyog.

Minden évben
2-3 közmeghallgatás

Megkérdezném a képviselôket, 
hány elôterjesztésük volt az elmúlt 
4 évben.

Meghívtam minden képviselôt 
a Kerepes Rádió stúdiójába 
képviselôi fogadóórát tartani a 
választóiknak. Eddig csak Kis Ká-
roly és Rózsás Erika, illetve Nagy 
Anna volt, aki komolyan vette 
a választóit, és virtuális fogadó 
órát tartott. Mayerné tanácsnok 
asszony a testületi ülésen nyil-
vánosan mondta: „dehogy te-

szem én be a lábam abba a 
rádióba.” Dr. Vaszil képviselô úr 
a kerepes rádió név használatát 
is megvonná tôlünk. Franka pe-
dig felszólította a képviselôket, 
hogy elvárja: jelezzék felé, ha 
eljönnek hozzánk. Hogy inst-
rukciókkal látná el ôket vagy 
csak jó tanáccsal, nem tudni, 
mire gondolhatott, de biztos 
nem cenzúra az oka. Hacsak 
nem attól félnek, hogy a féltve 
felépített várat összeomlasztja 
egy-két képviselôi baki, elszólás. 
Lehet, hogy ezért is nincs köz-
meghallgatás se mostanában? 
Falu(város)gyûlés? 2012-ben volt 
egy közmeghallgatás május 31-
én és március 05-én pedig egy 
lakossági fórum Hungaróringrôl. 
2013-ban május 27-e óta nem 
volt és akkor is csak Szilasligeten. 
Bókot persze joggal ostorozta, 
amiért közmeghallgatás például 
2005-ben nem volt. 

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

Emlékeztessen valaki, hogy a szél-
kakas és a gerincescsiga tanmesé-
jét is elmeséljem egyszer.

A lakosság keveset tud, vágyik 
a friss információra, ezt csak a 
Kerepes Rádióból kapja meg.

Naprakész információ csak ott 
van Kerepesrôl. De a testület bujkál? 
Nem jönnek el a rádióba? Sokan 
nem is tudják ki a képviselôjük, nem 
is látták még. Nagy Anna képviselô 
kérdezte: - Tessék, mondani, Ilyen 
erôs ez a Kerepes Rádió? A testületi 
üléseken 20-30 perc is néha a rá-
dióról szól, pedig oda mindenki be-
telefonálhat és adásba is kapcsolják.

Március 15
  A magyarság egyik legszebb  
  hazafiasságról szóló ünnepe
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Van egy eszköz, amivel a „jól bevált” dolgokat megváltoztathatjuk, sôt ami-
nek nagy hatalma is van: Ez a Humor. A humor, csiklandozza a nevetô izmot 
és mélyen az agyban megmozgat valamit. És ez így van jól. Szituációkat a 
világban, amit meg kell változtatni, legtöbbször olyanok betonoznak be, akiknek 
nincs humorérzékük. 

A szatíra, a karikatúra ezek felé fenyegetést jelent. Ezért éltek mindig is 
veszélyesen a humoristák, karikaturisták. Sajnos még ma is. 

(név és cím a kiadóban)

A hónap idézete:
„Mindenkit megtéveszthetsz egy ideig – még néhány embert is megtéveszthetsz mindig, de nem
téveszthetsz meg mindig mindenkit”

(A Lincoln)

A kerepesi
városatyák

Kerepes képviselô testülete is 
megtalálható az interneten, a 
varosatyakponthu oldalon. Igaz 
kissé idejétmúlt a fotós névsor 
mára. Annyi minden történt vi-
szont az elôzô megmérettetés óta. 
Lemondások sora volt eddig: Sza-
bó Éva helyére Pap Anikó, Palo-
tai László lemondott Rózsás Erika 
javára. Mácsai képviselô asszony 
helyett Dr Vinczét választották. 
A Képeket nevet nem cseréltek 
az oldalon. Lehet, hogy erre ôk 
se voltak felkészülve. Furcsa, de 
nem tartják nagyra a kerepesi 
városatyákat az oldal látogatói, 
akik szavazhatnak eddigi teljesít-
ményük vagy személyes szimpá-
tiájuk alapján a kerepesi elitre. A 
polgármester úrra voksoltak leg-
többen, bár csak 187-en. Ez két 
sárga csillagot, azaz csak 1,89 es 
átlag osztályzatot hozott javára. 

Alpolgármesterünk 121 szavazat 
mellett a legszerényebb ered-
ményt, az 1,47 osztályzatot kapta. 
A legjobb, majdnem 4-es ered-
ménye Nagy Annának (Anikónak) 
van, ami bizonyára megalapozott 
a népszerû képviselônél. Utána 
Palotai és Kóbor képviselôk jön-
nek. Az egykor népszerû tanárnô, 
Mayer Endre Gyuláné tanácsnok 
biztos jobb jegyeket adott diákjai-
nak, mivel ez is bizony, épp hogy 
csak elégséges. 2,02 az átlag a 
121 szavaltból.

De még így is örülhet, hisz 
Farkas Zsuzsán kívül (2,39) a jelen-
legi képviselôk polgármesterestôl 
együtt sem érték el az elégségest: 
a kettest. Bukásra állni és lehet e 
/4/ évet ismételni újra?

A szavazás persze nem repre-
zentatív, viszont lesújtó.

friz……(www.varosatyak.hu)

Lehet, hogy saját értéktrendünk 
alapján ítéljük meg a másikat? 
Mindenki saját magából indul ki, 
mondja a közmondás, de azt is, 
hogy ki mint él, úgy ítél. Nincs 
senkinek szebb közmondás világa, 
mint a magyarnak. De nem errôl 
szeretnénk beszámolni. Inkább 
arról, hogy a polgármesteri feke-
te hintó lekromofágozása óta a 
rendôrség ezerrel keresi a bûnöst. 

Nem is értem, ha a Templom ut-
cában vagy máshol csirkét lopnak, 
vagy színes fémet, miért nem indul 
ily széleskörû nyomozás. Állítólag 
valaki(k) leöntötték kromofággal a 
fônöki kocsit. Aljas dolog, szögez-
zük le, mert álljon szembe vele, 
kinek baja van valakivel. /de be is 
telefonálhat a rádióba./Igaz, nem 
mindenki a szavak embere./

A „miért is történt?”, az jó kér-
dés. Személyes ok? Annyi válasz 
lehet Politika vagy szerelmi ok? Ki 
tudhatja, hány indíték lehet ilyen-
kor. Akár egy kirúgott melós, akár 
más elégedetlen ember, ki más 

lehetôséget nem lát. Egy ügyben 
elutasított polgár, de valakinek nem 
tetszett az autó vagy tulajdono-
sa, az biztos. Ezért viszont beje-
lentette valaki a teljes ellenzékét 
haragosaként. Február 27-e körül, 
hát nyüzsgés volt a rendôrségen, 
sok ismerôs kerepesi arc volt ta-
núkihallgatáson, Gödöllôn. Igaz 
zaklatás gyanús, hogy az összes 
ellenzékinek tûnô ember becsületét 
próbára teszik, és mint tanút kihall-
gatják. De tudjuk, tanúkból lesznek 
a vádlottak. Azt is mondják, de 
én nem hiszem ezt el, hogy már 
sérült is volt az öregedô kocsi, és 
festése idôszerû is volt? És állítólag 
a hivatal udvarán történt mindez, 
amit azért nem rögzített az ottani 
megfigyelô kamera, mert a pol-
gármester sokallta a karbantartás 
költségét rá? Á, én ezt sem hiszem 
el. Bár talán olcsóbb lett volna, 
ha mûködik, de akkor meglenne 
a tettes is. A biztosító nem fizet 
olyankor, ha megvan a tettes. 

erfri 

Meddig facsarható?

A tanú
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Egy nem túl régi múltban elin-
dult az egyszeri kis király-fi, „Hó-
fehér”, aki több királyságban is 
szerencsét próbált már, hogy a 
nép kegyét elnyerje. 

Rafinált, minden hájjal megkent 
király-fi volt ám, aki ügyesen tud-
ta forgatni a kardját, bocsánat a 
tollát, mivel kitaníttatták vele a 
csepûrágó mesterséget is. A nép-
közösségi rendszerben sem lehe-
tett ám akárki, valaki! Hol itt, hol 
ott, adta ki magát politikailag és 
származásilag, elkötelezettnek az 
adott királyi udvarban. 

Igaz, mindig más-más párti 
segített neki. Egyszer, MAÉP itt, 
másszor holnap ott a LEGJOBB, 
és a FIDELMét is felkeltette még 
a nagyoknak is. Azok szimpati-
zánsaira számított, mint minden 
köpönyegét jól megforgató jelölt. 
Még a királyi tanácsba is többször 

A „Hófehér” 
és a hét törpe

indult, sikertelenül, de legutóbb 
még Kelepföldet is feladta volna 
érte, ha oldalvízen listázzák ôt. De 
korrekt módon a LEGJOBB nem lis-
tázott senkit, azt mondták, bízzuk 
a választókra, gyôzzön a jobbik. 
Sok sikerrel hát sehol nem járt, a 
munkanélküli „Hófehér”, de lega-
lább megpróbálta, mondta.

Távol a laktól, ahol élt, nem 
sikerült elnyernie a hatalmat, úgy 
döntött, Kelepföldön építi ki biro-
dalmát. A megtévesztett fiatalok 
csoportosulása tolta is a szekerét, 
de Ô folyton égette ôket hálából, 
ahol tehette, lebolsevikozott és bal-
oldalozott, becsmérelt mindenkit és 
virtuálisan (bár ô ezt nem is érti), de 
bele-belerúgott még vezetôikbe is. 

Érthetetlen is, hogy miért ra-
gaszkodnak hozzá manapság is-
mét? Persze, tudva levô, a királyi 
politika útja kifürkészhetetlen. A 

„Hófehér”, ki haja színének pig-
ment vesztésérôl kaphatta tán 
nevét, sok más kényurat megha-
zudtoló képességével mindig talált 
követôket. Ígéretekkel és nem min-
dig jóindulatú füllentésekkel nyerte 
meg, akiket csak tudott, és nagy 
hanggal, lehurrogva, megfélemlít-
ve azokat, akiktôl tartott. Itt az ak-
kori uralkodót már úgy is el akarta 
ûzni a nép. Kelepföldi kötödésére 
hivatkozva igen megnyerô ígére-
tekkel a nép nagy részét sikerült 
megtévesztenie. Persze, senki sem 
lehet olyan szegény, hogy ígérni 
ne tudjon. Nyert is és kiskirály lett. 

A náció akkor még nem jött 
rá, hogy ez nem kelepföld, hanem 
kelepce. Megkoronázták hát ôt és 
tanácsadónak 7 törpét választott 
maga mellé. Igaz, eredetileg többen 
is voltak a törpék a tanácsában, 
ôk átláttak a szitán, és szembe is 
fordultak vele. A törpéi szorgosan 
bólogatnak, és minden agyament 
ötletet kar lengetve üdvözölnek. 

A többi tanácstalan tanácstag 
értetlenül, egyet nem értve nézi, 
mi történik Kelepföldön. Néhány 
ellenzékinek beállított, partizán-
sorsot kockáztató gondolkodót 
és hírnököt patkánynak és fészek 
bemocskolónak titulálnak. Minden 
sajtót s médiát uralni szeretne, hogy 
elhallgattassa azokat, akik átlátnak 
harácsoló tervein. Mondják eladta 

Tán egy tanmese a múltból, amit a történelem szült? Ám valós szemé-
lyekkel, helyzettel való kapcsolata csakis kizárólag a véletlen mûve lehet.

a kastélyt is, és bár háromszoros 
ígéret is volt rá, mégis csak „ócsón” 
lehetett, és csak csókért eladni. De 
építtetett emlékmûveket is. Az 
emlékmûvek és szobrok árnyékában 
rejtôznek a nép pénzén foltozott, 
beszakadozó utak, az elkapkodott 
pályázatokból elfuserált kultúrviskó, 
a lepusztított sportélet és a kultúra 
maradványa. A közbiztonság és a 
turisztika romhalmazként hever-
nek. Az ok? Úgy hírlik, mindenre 
„percentus” jár.  Szerencse viszont a 
bátraké, mondja a kelepföldi mon-
dás. Mivel a „nagykirályságban” a 
bankárokra rájár a rúd, kifizették 
a „kiskirályság” adósságát. Pont, 
mikor már odébb is állt volna a 
kalandor „Hófehér”, hát Kelepföld 
adóssága, nem megszûnt? 

- Újra van a kincstárban dor-
bézolni való, miért ne maradjak, 
gondolta a kiskirály-fi, kinek törpéi 
nem is tudják, hogy óriásokként ôk 
vezethetnék Kelepföldet, de min-
denkit valamivel ural a zsarnok. A 
Tudorokat is, kik szeretnék a vezértôl 
függô professziójukat megtartani. 
Egyikükre azért esett választás, mert 
Törpincára rájárt a kormányrúd (de 
ez nem gyerekmesébe való). A Ko-
bold is peches, mivel tüzes vízzel 
töltötte varázsszekerét, és össze-
tört egy hírpózna. A Szende, a 
kissé öregedô nevelônô és Vidor, 
a vadász konkurensek és pozíció-
jukat féltik, míg Morgókincstárosné 
fontosságát bizonyítva mindenhez 
pénzt szavaztat. Hapci, a bukott 
párttitkárokat felidézô házi-kabátki-
fordító tagja lett a brigádnak. No, 
így néz ki Kelepföldet orruknál fog-
va vezetô csipet-csapat. 

- frici -    

Egy nagyon értékes magazint ajánlunk a gyûjtôk figyelmébe, a 
FRANKA MAGAZINt. 
A Holland Epsilon-KIADÓ Limitált kiadással 21 epizódban nagyon 
jó szórakozást ígér.
A Franka Magazin egy mindig csinos nôkkel teli, detektív-, kaland-, 
de nem utolsó sorban erotikus jellegû képregény újság. Igaz, az 
ára némelyiknek árverésen is csillagászati.
De jó hírünk is van. Nálunk Kerepesen a Kerepesi Vélemény minden 
háztartásba ingyen jut el.

FRANKA MAGAZIN

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

GÁZCSERETELEP
Hétfő-Péntek: 7-17-ig, szombaton: 8-12-ig

Kerepes, Szabadság út 77.

www.hakoskft.hu

06 30 948 2163, 06 28 491 435

ÉPÍTŐIPARI MUNKÁT VÁLLALUNK!
Kisebb-nagyobb építés,  

felújítás és Viacolor lerakás, KREA kéményrendszer
MAGYAR TERMÉK

06 30 934 1081
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Így látnak minket turista szemmel

Kerepes  
a turistáknak is érdekes

Kerepes eddig ismert legkorábbi 
leletei az új-kôkorból származnak 
(i.e.4000-2500). Újkori kerámia-
töredékek kerültek elô Kerepes-
Szálaska, Kerepes-Szôlôsor és 
Kistarcsa-Malom-patakra lejtô 
domb területérôl. Ennek az idô-
szaknak legjellemzôbb vonása, hogy 
szinte forradalmi módon megválto-
zott az élet Európában, az emberek 
a gyûjtögetésrôl áttértek az éle-
lemtermelésre (növénytermesztés, 
állattenyésztés), és ennek folytán 
lehetôvé vált az állandó telepek 
létrehozása. A rézkor (i.e. 2400-
1900) emberének emlékeit többek 
között a Kerepes-Szálaska melletti 
domb lelôhelyeirôl ismerjük. Úgy 
látszik tehát, hogy a rézkorban már 
mindenképpen lakott volt a mai 
Kerepes területe: ahová invitállak 
titeket, a kerepesi Kálvária-hegyre. 
Ott egy templom állt, melynek 
rajza látható az egyik képen. A 
középkori eredetû templom kövei 
közül három római kori kôemlék is 
elôkerült. Ezeket minden bizonnyal 
római táborok (Contra Aquincum, 

Transaquincum) romjaiból hozhat-
ták el Kerepesre a középkor folya-
mán. Az egyik töredékes feliratos 
oltárkövet Jupiternek, a legfôbb 
római államistennek és Neptunus-
nak, a víz istenségének szentel-
ték a dunai hadiflotta (a classis 
Flavia Pannonica) Sarmatiaban 
és valószínûleg Marcomanniában 
állomásozó egységei. A felirat 
Marcus Aurelius (161-180) csá-
szár idejébôl, a 170-es évek má-
sodik felébôl származik, amikor 
az uralkodó Sarmatia ( az Alföld) 
és Marcomannia (Nyugat-Felvidék) 
területébôl két új tartományt akart 
szervezni.

A felirat a következô:
1.sor: I/ovi/o/ptimo/m/aximo/et/ N/

eptuno/
2.sor: vex/illationes/Cl/assis/F/lavie /

Pan /nonicae/
3.sor:q/uae /sunt in S/armatia e/T
4.sor: Marcomannia..... (ez csak 

feltételezés)

A másik, Kerepesen elôkerült, 
szintén töredékes kôemlék egy ró-

mai sírépítmény része volt. Elôlapját 
kétfülû vázából (kantharos) kétfelé 
kihajló leveles, fürtös szôlôvesszô 
díszíti. A síremlék, amelynek rész-
letét alkotta, a III. század elején 
készülhetett.

A kôemlékek a III. századtól cso-
dálatos állapotban kibírták idáig, 
és méltó emlékhelyet alakítottak ki 
e templomnak a Kálvária-hegyen, 
de sajnos néhány embertársunk, 
aki ezeket az emlékeket nem tudja 
értékelni, leborította a helyérôl, és 
spray-vel összefújta.

Azért azt hiszem, hogy e cso-
dálatos emlékek egy rövid túrát 
megérnek.

A hegyen csodálatos panorá-
ma tárul elénk a faluról. Kiindu-
lópontnak a kerepesi templom 
melletti ösvényt ajánlom, onnan 
a sárga jelzésen lehet tovább ha-

Ragyog minden ház ablakán: Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, 
Mert itt van már a Kánaán! És addig? addig nincs megnyugvás, 
Addig folyvást küszködni kell.

(Petôfi)

Jövünk, várjatok,
csak megloptak!

KÁNAÁNFejenagy úr

KEREPES

ladni. A hely 10 perces sétával 
elérhetô. Sajnos, a feljebb java-
solt út mentén valóban nagyon 
sok a szemét, Kerepes egy olyan 
hely, ahol a falu egyik legszebb 
részén olyan “emberek” laknak, 
aki a szemetet csak áthajítják 
a kerítésükön. Aki nem akarja 
szagolni a saját szemetét, az 
elviszi a patakmederig kb. 50 
m-re a saját házától........Ezért 
ajánlunk egy másik utat, amely 
mentén már nem olyan elvisel-
hetetlen mennyiségû a szemét!                              
http://www.geocaching.hu/

Idén minden római emlék a 
világörökség része lesz pl. a Duna 
mentén is. És vajon ez a mienk 
miért nem az? A Norvég pályá-
zat errôl is szólna. De a szemét 
ellepi a „várost” a patakban és 
a határban de a 30-as úton a 
parkolóban a dombtetôn. Nem 
a mienk? Közúté? Na és. Akkor 
is ott van. Ez a turistalátványos-
ság meg az emlékmû? Remélem, 
nem túl kényes a kérdés a falu 
vezetésének? De kérdezni csak 
lehet ugye?

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

Telefon: 06 20 297 7068
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Hírnök: Oh, nagyságos diktá-
tor, kérem, néhány kérdésre vála-
szoljon, amit a nép közé vihetek 
hírnökként.

Frankó Titusz: Persze, kérem 
szépen, tabuk nincsenek, minden-
re válaszolok szívesen.

Hírnök: Nagyságos kegy-
úr, mondd el, miért van, hogy 
Frankónia földjén nem kapnak 
munkát helyi vállalkozók, csak 
messzi földrôl jöttek dolgozhat-
nak neked?

Frankó Titusz: Nálam, mert azt 
tudni kell, ugye Frankófalva én 
vagyok. Nos, nem engedhetem 
meg, hogy olyanok dolgozzanak, 
akik nem tudják tartani a száju-
kat. Majd jó, hogy nem a kocs-
mában is arról beszélnek, hogy 
mit mennyiért és hogyan. Kérem 
szépen, ezt nem lehet. Mert ugye, 
ha egy aszfaltdöngölnök messzi 
földön elmond esetleg valamit, 
hmm. Pénzrôl, üzleti titokról, az 
nem jut el ide. 

Hírnök: Értem, magas homlokú 
despota, értem. De mondd, miért 
nem csinálunk kôüzemet, hogy 
magunk fejtsük a követ, és az 
borítsa el Frankóföld útjait neved 
dicsôségéül?

Frankó Titusz: No, nem ér-
demes ezen töprengeni. Akik 
megkérdôjelezik az én döntése-
imet, azok Frankóland ellenségei. 
Ugye? Hát ígértem én ilyet?

Hírnök: Szóval nem pont ezt, 
de hasonlót, magasságos tiran-
nus. És járdaszegélynek valót is.

Frankó Titusz: Valóban rémlik 
valami. De ma másképp gondo-
lom.

Hírnök: De kérlek, Titusz Livi-
us, ki a mi kis Rómánk hivata-
los történeteit is megírtad ám, 
és nemes lelkedhez kétség nem 
fér. Aszfaltusz brigád külhonból 
messze földrôl 1-2 ujjnyi aszfalttal 
borította be egykori Helvétpark 
kátyúit a te jóságodból, nemes 
kiskirály, mondd, mennyi erre a 
garancia, ha tán beszakad?

Frankó Titusz: Megint csak 
azt kell, mondjam, kérem szé-
pen, hogy van, aki a kákán is 
csomót keres. Balliberális gon-
dolkodók lehetnek, akik ilyet ter-
jesztenek, bár tôlem mindenki 
balra áll. Ki is tiltanám ôket 

Frankó Titusz,  
a tirannus válaszol 

Frankóniából, ha tehetném, de 
nem akarom a szenátust terhelni 
vele. Ja. Garancia. Kérem szépen, 
szögezzük le, hogy anyagilag 
„frankó” minden, és kifizetetlen 
számlám sincs. Garancia még az 
autópályákra sincs, nemhogy a 
földes utakra. Amik, egyébként, 
nem is lettek megtervezve, hisz 
nem építettem, hanem állagát 
javíttattam, és azt is részben a 
törzsünk pénzén.

Hírnök: Óh, gondokban 
megôszült homlokú diktátor, kö-
szönöm, és rohanok a hírrel a 
nép közé, hogy fényedet emeljem.  

Frankó Titusz: Jó, jó, de vi-
gyázz a nagy igyekezetben, ne-
hogy megüsd ám a bokád….

(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 magá-
ra, másokra és érzi sértônek, sôt 
beszámolunk róla. )

Valahol messze távolban, idôben és térben ahol 
minden lehetséges még az is, hogy Frankonia bi-
rodalomban a vezetô ôszintén ad nyilatkozatot a 
helyi sajtónak. 

A Medve nem játék
Azt mondják, Erdélyben a 

medvék nagyon szaporodnak, 
majdnem kétszer annyi van, 
mint amennyit erdôi engedné-
nek. Az állatvédôk a nemzetközi 
szerzôdések pedig azért vannak, 
hogy védjék a macikat. A brum-
mogó macik, akik egyébként az 
egyik legveszedelmesebb lények, 
de gyermekeinknek ezt hiába is 
mondanánk, nem hiszik el, több 
területet remélve be-bemennek 
az emberlakta területekre, és 
találkoznak az emberekkel. Két-
ségtelen kalandos és látványos, 
de egyáltalán nem lelkesítô a 
találkozás a csellengô állattal. 
Okos enged, mondják: A medve 
ellen esélyünk sincs, gyorsabban 
fut és úszik, mint az ember, a 
fára mászásról pedig, ugye, ne is 
beszéljünk.

Nálunk csak állatkertekbôl is-
merjük az egykor vadon élô ál-
latot, Franciaországban már a 
XVII. században kiirtották. Né-
metországban tán Nagy Frigyes 
királyunk lôtte ki az utolsót. Er-
délyben pedig túlszaporodott. A 
vadászok ma dzsipekkel hajtanak 
medvére, szarvasra, vaddisznó-
ra, mert gyalog már puhányok 
a megsebzett vadkan nyomába 
járni. De nem is veszélytelen ez. 
Ugye, Zrínyi Miklós óta tudják ezt 
még a politikusok is

A székely ember tréfálkozik az-
zal, hogy Székelyföldön a veréb 
nem madár, a sör nem ital, az 
asszony nem ember, s a medve 
nem játék. Ezt bizony ajánlatos 
csakugyan komolyan betartani. 
Nálunk csak farkas volt nemrég a 
közelben, ami eljött Mogyoródig, 
ahol be is fogták és visszaszállítot-
ták a Veresegyházi Medveparkba. 

Ott láthatunk testközelben ma-
cikat is. Vadállattal persze talál-
kozhatunk máshol is. 

Pl. a közúton, néha olyannal 
is, aki ittas.

A „kicsike” éppen ma lett 8 éves.
Bár, mint tudjuk ez kissé téves.
Ugyanis az elô évét illegalitásban töltötte,
Így aztán ez már kilencedik évi léte.
Hogy e kilenc év sok, vagy kevés,
Még a tulajdonosainak is kérdés.
Ugró Jani és Springer Kriszta
Lelkiismeretet minden esetre, tiszta.
Nem kevés áldozatot 
És fôleg kettôjüknek sok munkát okozott.
De Ôk ketten mindent vállaltak,
Hogy Kerepesnek és a környéknek
Szép napokat biztosítsanak. 
Ám, ha csak ennyi lenne!
Ôk ketten magánéletükbôl
Ezen felül sokkal többet áldoztak.
Igazán közösségi a tevékenységük,
Ahogy rádiójuk is közösségi rádió.
Igyekeznek Kerepes aprajának
És nagyjának sok egyebet adni.
Ez a versike kevés ahhoz, 

Hogy felsoroljam, mi mindent 
Tesznek értünk és a környéken lakóknak.
Ezért aztán – milyen szép Magyar szokás-
Van sok ellenségük, de van sok, aki hálás.
Én ugyan csak úgynevezett 
Gyütt-ment vagyok itt Kerepesen,
Amolyan bevándorló, vagy betolakodó.
De mivel van Kerepesen egy rádió,  
hát itt élni, majdnem jó.
Ebben segít nekünk
Ez a nyolc- kilenc éves Kerepes Rádió.
Tudom, sokaknak nem tetszik, 
Hogy mint az Önkormányzat 
Egyik alsóbbrendû tagja
Egész nap ezt a rádiót hallgatja.
Én mégis kis versemmel üdvözlöm,
És köszönöm a két tulajdonosnak, 
Hogy nékünk ezt a jó élményt adja.

Szalai József Attila
Kerepes, 2013-03-01

Boldog Szülinapot Kerepes Rádió!
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Róka bunda vagy 
átmeneti kabát?

Nagy Anna képviselô fogalmaz-
ta meg frappánsan a kérdést. De 
elôzmény is volt. A kerepesi médi-
ában a helyi 97,1 MHz frekvencián 
a rádióban elhangzott a tévesen 
kihirdetett testületi döntés.

Miszerint 6 a 4 ellen dön-
tött a testület a már eleve téves 
elôterjesztésrôl, miszerint a Szondi 
- Wéber Ede sarkán állhat majd az 
5 milliós szobor. Valóban Wéber 
Ede - Wesselényi sarokra gondol-
tak, de tán helyismeret híján a 
XVI. kerületben lakó polgármester 
tévesen terjesztette elô? Elhang-
zott az elôterjesztô szájából, hogy 
akkor ez nem ment át.

Ezt érthette félre Nagy Anna is 
és mások, akik a rádióban hall-
hatták, mivel Jegyzô úr halkan 
figyelmeztette a 8. évét gyakorló 
polgármestert: – De ez nem igé-
nyel abszolút többséget.

Szóval akkor még lehet 
5.000.000.- forintos szobrunk. 
Hurrá! Ez kell Kerepesnek, mert 
1 éve város, ezért ünnepi alkalom, 
hogy szobor legyen az óvodánál. 
Volt ugyan kritika, de az arra 

irányult egyrészt, hogy a bölcsinél 
kéne felállítani inkább a karon ülô 
gyereket tartó anya szobrát, vagy 
másrészt, hogy ekkora gyerek nem 
eszik almát. Van, aki gombócnak 
vagy labdának nézte. De ez biztos 
nem is a végleges szobor képe, 
csak tervezete. 

Mi kell Kerepesnek: Járda? 
Utak? Buszjárat? Kamera? Ki-
sebb kommunális adó? Vagy 
szobor és emlék-mûhegyek kôbe 
vésett nevekkel? Igaz, van már 
ízlés romboló szökôkút a kultúra 
házának udvarán F.T. Felirattal is. 
De az se verte ki a biztit, hogy 
gyerekek szeme magasságában 
a cicis nénik tartják azt. Nagy 
Anna, kerepesi képviselô szerint 
akkor vesznek róka bundát, ha 
van átmeneti kabát, (járda) té-
likabát (Út) és rókabundában 
megyünk az operába (szobor-
avatóra). De „Pártállami csúsz-
tatásnak” mondták a frappáns 
hasonlatot, ami aztán meggyôzte 
vagy sem a képviselôket, de nem 
lesz, egyelôre szobor, mert kell a 
pénz másra.

Virágok és Annák
a Szent Anna kútnál

A kút, amiben víz nem volt 
ugyan, de annál több vizesüveg 
meg sörös doboz volt, a sok 
más szemét mellett. Nagy Anna 
képviselô gondolt egyet, és mint 
azt a Templom körül körzetében 
már sokszor bizonyította most sem 
maradt cselekedet nélkül a szó. A 
templom és a Petôfi köz, leköve-
zése, de egyáltalán az elnevezése 
és virágültetések eddig is foglalkoz-
tatták a képviselô asszonyt. 

A templomunkkal névrokon kút 
megszépítése volt a cél. Egy kis 
hegesztés csiszolás egy kis festés 
és persze a sok szép virág elül-
tetése megtette a hatását. Még 

jutott máshova is virág, amit elül-
tettek a szorgos kezek Kerepesen. 
A vasárnapi mise elôtt és Március 
15.-e tiszteletére már el is készült 
a munka. Most Annák voltak az 
Anna kútnál: Nagy Anna – Ohád 
Anna – Palotainé - Serbán An-
na és lányai Anna és Enikô. De 
Sebáj Zoltánt se felejtsem azért 
ki, aki nem csak most, de az em-
lített elôbbi munkákból is kivette 
a részét Kerepesen. Összejöttek 
munka után az Annák és a kút 
egy fotóra, ami már csak hab 
volt a tortán. Bravó! A választókat 
képviselni így is lehet. 

Springer Krisztina

VI. K
ISTARCSAI ÉDESSÉGNAP
2014. április 26.

Egész napos gyermekprogramok, légvár, bohóc mûsorok!
INGYENES arcfestés gyerekeknek  

és kreatív foglalkozások
Este Rock & Roll buli minden korosztálynak

Találkozzunk ismét a megújult Szekeres Parkban!

S Z E K E R E S  PA R K  É S  P I A C
Kistarcsa, Szabadság út 56/j, Zsófialigeti HÉV megálló

PROGRAMOK:
Piaci vásár,

Fitnesz bemutató Angyal Virág Nôi edzôterem
Pannónia Néptáncegyüttes bemutatója

Bohóc showmûsor, ingyenes körhintázás
Hurka-kolbász sütés, grillezés Laci bácsival

Kisvirág népitánc bemutató
Harmónia Táncklub bemutatója Villám Verával

Eredmény hirdetés, ajándékok kiosztása
Mono Manó zenekar, interaktív gyerekmûsor

PEDROFON zenekar
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Húsvéti rántott sajt
Hozzávalók:
8 szelet trappista sajt
(kb. 4-5 mm vastag)
4 db fôtt tojás
4 szelet sonka
liszt
tojás
zsemlemorzsa
étolaj

Elkészítése:
Fôtt tojásokat felkarikázzuk. Két-két szelet sajt közé teszünk 1-1 

szelet sonkát és tojáskarikákat(amennyi ráfér). A sajtokat duplán bepa-
nírozzuk. Lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába forgatjuk majd ismét tojás 
és zsemlemorzsa következik. Bô olajban kisütjük.

Kerepesen templom, Locsoljak-e? Nemtom...

Húsvét van, Odakinn mosolyog az ég is.  
Adjanak egy ezrest, Mosolygok majd én is!

Egy gondolat bánt engemet: 
Elfeledtem a versemet!

Én verset nem tudok, azt mondjanak a kicsik.   
Én csak azért jöttem, hogy igyak egy kicsit. 

Figyeljünk egymásra
és az Istenre….
Hamvazószerdától ismét ránk köszöntött az alkalmas, szent 

idô, amely arra hivatott, hogy testünket - lelkünket az élô Isten 
szolgálatába fogja, az ô akaratának megismerésére és teljesítésére 
hangolja. 

A Gonosz számtalan módon próbál beférkôzni az életünkbe. 
Legtöbbször láthatatlan módon, furfangosan alig-alig vehetô ész-
re cselvetései. Néha egy kisebb kísértés elég ahhoz, hogy azt 
sorozatosan kövesse a többi, ami már nagyobb csábításnak való 
behódolás. Nemsokára láthatóvá válik a rombolás, ami egy ilyen 
döntést eredményez. A következmények, így a türelmetlenség, 
a harag, a féltékenység, a lustaság, az önzôség és legfôképp a 
szeretetlenség mind önmagukkal, mind másokkal szemben. Ezektôl 
az ember aztán igyekszik egyszerre megszabadulni, mert olykor 
már kibírhatatlan erôvel húzzák le. De ez gyakran kudarcba fullad, 
és a csalódás, a tehetetlenség megköti, megbénítja a testet és 
a lelket egyaránt. 

A lehetôség azonban mindig megmarad, sosem távozik olyan 
messzire, hogy ne lehessen élni bármikor. Ez a remény, az irga-
lom, amellyel Isten akkor is megajándékoz, ha más már nem is 
nyújt vigaszt. Bármekkora volt az emberiség által hordozott bûn, 
Krisztus értünk vállat szenvedésében megváltotta a gonoszság és 
a halál uralta világot, hogy elnyerhessük általa az örök életet.

ISTEN ÜZENETE!!!
(L. B)

Locsoló vers

VERSÜNNEP MINDENKINEK
A KÖLTÉSZET NAPJÁT 2014-BEN KEREPES TÖRTÉNETÉBEN MÁR MÁSODIK 
ALKALOMMALVERSKÜLDÔ SZOLGÁLATTAL TESSZÜK EMLÉKEZETESSÉ

Az elmúlt esztendô kezdeményezése nem várt sikert hozott. A 15 fôs diák stábnak egész adás alatt volt dolga bôven. Iskolán belül 
és a falain kívül, város-szerte kíváncsian kapcsolták be intézmények, szülôk, nagyszülôk, lakótársaink a Kerepes Rádiót, hiszen sokan 
hallani akarták kedvencüket, vagy egyszerûen gyermeküket, ismerôsüket esetleg mindkettôt. Ôszintén örültünk neki. Ezen felbuzdulva 
természetesen 2014-ben is készülünk, hogy minél több, minél szebb vers kerüljön adásba minél többek örömére.

A választható versek listájából küldünk majd hamarosan ízelítôt. Ez még terveink szerint tovább fog bôvülni, amit az iskola, és a 
rádió honlapján is nyomon lehet követni.

„ Szállj költemény, szólj költemény,
Mindenkihez külön, külön”

József Attila születésnapján József Attila soraival indítjuk most is útjára programunkat.
Tehát a tavasz egyik legszebb ünnepén, A KÖLTÉSZET NAPJÁN, április 11-én, pénteken ismét egész nap versküldô szolgálat 

mûködik az általános iskola könyvtárában és a Kerepes Rádió stúdiójában.
Aki verset szeretne küldeni, vagy szívesen meghallgatná kedvencét, a következô módokon teheti meg:

- Hívja telefonon az élô adást pénteken 9-15 óráig
 06-28-560012 vagy 06-20-9933971 számon
- e-mail-ben jelentkezzen be info@kerepesradio.hu címen 
- A suli honlapján közölt információk alapján már ápr. 8-10-ig válogathat 
- Az iskola bejáratánál elhelyezett kívánságládikóba bedobott szelvényen április 7-10-éig kérhet
- Az iskola diákjai által terjesztett megrendelô lapot tölti ki
- Facebook és Skype: KEREPES RÁDIÓ

A suli rádió a tanórákat megszakítva 8 órától minden óra elsô 10 percében közvetíti minden osztálynak egyenes adásban a kívánt 
költeményeket.

A Kerepes Rádió 9 órától 16 óráig élô egyenes adásban közvetít az iskolából minden érdeklôdô hallgató számára. A 12-13 óráig 
tartó ebédszünetben pedig részt veszünk a Forrás Mûvelôdési Ház szervezésében sorra kerülô közös versmondásban is.

Tudjuk és hisszük: A költészet minden tudások közül a legelsô és a legutolsó.
   Épp oly halhatatlan, mint az emberi szív.

Kívánunk minél több hallgatónknak maradandó élményt, felejthetetlen „szülinapot”.
 

      Széchenyi István Általános Iskola magyartanárai és diákjai
       Kerepes Rádió munkatársai
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Egy kis rövid tudósítást sze-
retnék adni egy nemrég lezaj-
lott rendezvényünkrôl, amelyet 
a kerepesi német önkormányzat 
rendezett, a Forrás mûvelôdési 
házban. 

Elérkezett a várva várt nap, feb-
ruár 15-e, szombat. Nagy izgalom-
mal készültünk a „Regisztrációs és 
Farsangi bálunkra”. A probléma 
csak az volt, hogy milyen ruhába 
öltözzünk. A szép hagyományos 
Dirndl ruhákat, vagy az aktuális 
farsangi viseletet vegyük fel. Végül 
is volt ilyen is és olyan is. Látványos 
színes forgatag. 

A rendezésben és szervezésben 
profi módon vettek részt Sprin-
ger Krisztina és Springer Friedrich, 
a Kerepes rádió utánozhatatlan 
„Ugrojanija”. Minden ment a 
maga útján zökkenômentesen 

Kedves olvasó!
és a közönség csak jött, és jött. 
A mûvelôdési ház színházterme 
hamarosan megtelt, vidám tarka 
ruhás közönséggel. Voltak köztük 
Dirndl ruhás, jelmezes és Country 
ruhás vendégek, minden korosz-
tályból. Nemsokára megérkezett 
a Szilas tv vezetôje és kedves 
felesége, hogy szórakozzon és 
tudósítson a rendezvényrôl. Sin-
kó György szintén megörökítette 
az eseményt a tôle megszokott 
színvonalon. Meghívásunkat el-
fogadta Franka Tibor polgármes-
ter Úr is, és kezdetét vette a 
nagyszerû mûsor. Az est házi-
asszonya Pászthy Viki volt, aki 
végig konferálta az estet Springer 
Friedrich-el. A mûsorban fellépett, 
Bagdi Erzsi nóta énekes, majd 
utána az ismert humorista Éles 
István következett. Pászthy Viki 
is elôadott néhány ének számot. 
A két kis kópé, Krisztike és Dani 
mûsorszáma meglepetés volt, a 
rögtönzött „humoróra”nagyon 
aranyosak voltak. A mûsor befe-
jezése után a hangulat fokozásá-
ról az Adria Band gondoskodott. 
Mindenki táncra perdült, a te-
rem tele volt vidám, felszabadult 
nótás emberrel. Az étel és ital 
pótlásáról a Kisgömböc étterem 
gondoskodott. Rengeteg jó fo-
tó készült. Köszönetet mondunk 
azoknak, akik támogattak ben-
nünket lehetôségeikhez mérten. 
Köszönjük vendégeinknek, hogy 
jelenlétükkel megtiszteltek min-
ket. Jövôre is várunk mindenkit 
szeretettel!

Kertészné Margit

Egy megkésett
üdvözlés

2013 év végén érkezett az 
E-mail, aminek nagyon megörül-
tünk mindannyian. Tudtuk, hogy 
a tengeren túl is és még sokfelé 
hallgatják Kerepes város rádióját. A 
hírét visszük szerte a világba tele-
pülésünknek. Hol jót, hol kevésbé 
jót, de beszámolunk mindenrôl, sôt 
arról is, amit más nem mond el. 
Nem csak Magyarhonban, hanem 
Felvidéken, Erdélyben és Délvidéken 
is. De Marseille-tôl Izraelig Japán, 
Anglia, Kína, USA, Brazília, Auszt-
rália és persze Ausztria - Német-
ország is sokszor szerepelnek a 
statisztikánkon. Egyszer egy ked-
ves kistarcsai rádióhallgatóról, ki 
Hawaii-ról kért kívánságmûsorba 
zenét, azt hittük, viccel. De a hi-
hetetlennek tûnô eset igaz volt. 
Persze, nem tudhatjuk mindig, ki 
az, ki hallgatja a rádiót, csak azt, 
hogy merrôl hall minket interneten.

 A www.kerepesradio.hu olda-
lon megkezdtük az adást idestova 
8 éve már. 

Igazán jól esik, ha viszont ilyen 
személyes levelet kapunk, mint 
mellékeltem is:

„Kedves Kerepes Rádió!
Ezúton szeretnénk köszöne-

tet mondani a Kerepes Rádió 
mûsorvezetô stábjának!

A rádiójukat mi Chicagóból 
hallgatjuk az interneten keresz-
tül. A mobil teflonunkat össze-
kapcsoljuk a rádiónkkal, és egész 
jó minôségben vehetjük adásukat. 
Nyugodtan elmondhatom, hogy 
USA rádióadások mellett kelleme-
sen megfér az Önök színvonalas 
mûsora is.

Minôségi, jól válogatott dalokat 
és riport mûsorokat hallhatunk a 
rádióadásukban, sok sikert kívá-
nunk a 2014-es évre is! Ezúton 
szeretnénk kellemes karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag 
boldog újesztendôt kívánni szü-
leinknek, a rádió stábjának és 
minden ismerôsünknek Kerepesen.

Sok szeretettel öleljük szerette-
inket a Kerepes Rádión keresztül 
Chicagóból!

M. Adrienn, Zoltán és kis uno-
kájuk, Danika”

Mi pedig ezúton is jó egészsé-
get és jó rádiózást kívánunk nekik.

Optikai csalódás

Vajon Fata Morgana, vagy egy optikai csalódás? Sajnos nem az. 
Széphegyen a Gyulai Pál utcában a vadonatúj út, mely lakossági hoz-
zájárulással épült, máris beszakadt a szemétszállító teherautó alatt.

A mentéshez darut is igénybe kellett venni, mert nem tudták 
kihúzni a teherautót, a gödörbôl.

A feltárásnál kiderült, hogy egy korábbi csôtörés okozhatta a 
bajt, és egy barlang volt az út alatt.

(Van több is még?  /a szerk./) A vízmûvek emberei szorgalmasan 
helyre állítják az utat.

Ez volt az elsô útbontás, mióta a polgármesteri sürgetô indítatásra 
új utak készültek a 8-as körzet választásának idején. Azt mond-
ják, a víz közmû pályázat kapcsán lesz még több meglepetés is. 
Csôcserék és útbontás Szilason és Széphegyen is, de Kerepes szerte 
máshol is. Az 5-6 centis aszfalt alatt jól látszik, hogy semmiféle 
alap nincs, és a szegély meg a vízelvezetés is ígéret maradt csak 
a Gyulai Pál utcában. (is)

Melyik az igazi optikai csalódás?

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

Éles István és Springer Krisztina

RAKLAP KERESKEDELEM ÉS FUVAROZÁS
N&A 2000 BT. – Kerepes, Szabadság út 

156. Raklap vétel-eladás. Hétfô-Péntek: 7–16 óráig.
T/F: 06 28 490 174 • M: 06 30 250 7528

PETZ PIAC
Áprilistól újra megnyit  

a Petz piac Szilason
Italdiszkont, grillbüfé, diszkont árak 

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

KEREPES 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
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Egy férfi bemegy az orvoshoz: – Doktor úr, segítsen rajtam! Mindig álmos vagyok, és gyakran elbóbiskolok munka közben. A 
fônököm azt mondta, hogy kirúg, ha még egyszer el merek aludni. – Sebaj, tudok egy jó gyógyszert! Ebbôl vegyen be egyet 
lefekvés elôtt és minden rendben lesz! A férfi hazamegy, és lefekvés elôtt a biztonság kedvéért nem egyet, hanem két pirulát 
vesz be. Reggel frissen és fiatalosan ébred, gyorsan megy be a munkahelyére. – Fônök úr, örömmel jelentem, hogy most már 
minden rendben, nem fogok többet munka közben szunyókálni.

REJTVÉNY

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
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