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Lapunk kiderítette, hogy Ju-
hász „Rabló” Gábor, aki polgár- 
mester Csanyferencmajor városá-
ban, nem más, mint egy közönsé-
ges adócsaló.

Az említett személy 9 évvel ezelőtt 
költözött a városba. Ekkor ismerte 
meg a helyi alvilág egy hírhedt alak-
ját, aki nem volt más, mint Balog 
„Piacos” Ödön. Vele összeborulva 
szerzett irányítói pozíciót a városi 
szivattyútelepen, ami alapját képez-
te későbbi meggazdagodásának. 
Persze nem elégedett meg ennyivel: 
cimborája nem sokkal később jogta-
nácsos lett a nagy múltú települési 
erőműben. Miután Csanyfe-
rencmajor kasszájának tar-
talma feneketlen zsebeibe 
vándorolt, féktelen mo-
hóságában politikai pá-
lyára lépett, és a rossz 
hírű GLHWXN párt 
színeiben hamarosan 
polgármester lett.

Azt is megtudtuk volt 
kollégái beszámoló-
jából, hogy Juhász 
„Rabló” Gábor ne- onáci és 
ezen kívül rasszista is. Mintegy 
ráadásképpen az is kiderült, hogy 

rendszeresen dohányzik az irodájá-
ban.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Juhász „Rabló” Gábor pofát-
lanul mindössze ennyit mondott:

„Tudod, hogy általában nem jellemző 
rám, de egy sugárzó barbár el akart csá-
bítani!”

Ezzel még nem ért véget a törté-
net, hamarosan további informáci-
ókkal jelentkezünk Juhász „Rabló” 
Gábor üzelmeivel kapcsolatban.

Lapunk kiderítette, hogy Zöl-
derdő „Vonatrabló” László, aki 
önkormányzati kép-
viselő Alsótörpema-
jomfürdő városá-
ban, nem más, mint 
egy közönséges rab-
ló.

Az említett személy 11 évvel ez-
előtt köl- tözött a városba. 
Ekkor ismerte meg 
a helyi alvilág 

egy hírhedt 
alakját, aki 
nem volt más, 

mint Csubak-
ka „Bosszúálló” 

Ferenc. Vele ösz-
szeborulva szerzett 
irányítói pozíciót a 

városi földalatti bá-
zison, ami alapját 
képezte későbbi 
meg g azdag odá -

sának. Persze nem 
elé- gedett meg ennyivel: 

cimborája nem sokkal később HR 
igazgató lett a nagy múltú települési 

templomban. Miután Alsótör-

pemajomfürdő kasszájának tartalma 
feneketlen zsebeibe vándorolt, fék-

telen mohóságában politikai pályára 
lépett, és a rossz hírű OPVNSR párt 
színeiben hamarosan önkormányzati 
képviselő lett.

Azt is megtudtuk haragosai be-
számolójából, hogy Zölderdő „Vo-
natrabló” László analfabéta és ezen 
kívül drogos is. Mintegy ráadáskép-
pen az is kiderült, hogy rendszeresen 
lopja a WC-papírt a hivatalból.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Zölderdő „Vonatrabló” Lász-
ló pofátlanul mindössze ennyit mon-
dott:

„Lehet, hogy furcsán hangzik, de egy 
ködös láphulla megrongálta a vízvezeté-
ket!”

Ezzel még nem ért véget a történet, 
hamarosan további információkkal 
jelentkezünk Zölderdő „Vonatrab-
ló” László üzelmeivel kapcsolatban.

Kedves Olvasónk!
Mindenekelőtt tisztelettel meg-

köszönöm, hogy lapunkat vá-
lasztotta az újságárusnál. Ezen 
új kezdeményezés célja csakis az 
igazság kendőzetlen kimondása. 
Ebből következően nem tartjuk 
valószínűnek, hogy a régió kor-
rupt, bűnöző életmódot folytató 
politikusai körében népszerűek 
leszünk, de annál inkább remél-
jük, hogy az általuk átvert, ki-
zsákmányolt, nyomorba taszított 
lakosság értékeli fontos, és hiány-
pótló tevékenységünket.

Leleplező cikkeinket anonim mó-
don közöljük, mivel a régió politiku-
sai oly mértékű befolyással rendel-
keznek, hogy egyszerűen botorság 
lenne vállalni, kik vagyunk. Ha vál-
lalnánk személyazonosságunkat, biz- 
tosak vagyunk benne, hogy nem 
csak minket, de a családunkat is kol-
dusbotra, illetve börtönbe juttatnák.

A közölt információknak min-
den esetben alaposan utánajárunk, 
azokat a lehető legtöbb módon elle-
nőrizzük, hitelességüket szemtanúk-
kal, papír alapú és elektronikus doku-
mentumokkal tudjuk alátámasztani 
és bizonyítani. Ilyetén módon hite-
lességünk megkérdőjelezhetetlen.

Talán a fejlécet is ellenőrzőknek 
feltűnt, hogy újságunk előfizetve 
kétszer annyiba kerül, mintha csak 
simán megvásárolják az újságos 
standnál. Ez azért alakult így, mert 
a szerkesztőség tagjai úgy döntöt-
tek, hogy a nekünk bizalmat szavazó 
előfizetőink számára olyan extra tar-

talmakat fogunk biztosítani, amelyek 
a megjelent cikkek mellett mellék-
letként tartalmazzák a fent említett 
hiteles dokumentumokat, a szemta-
núk beszámolóinak leiratát és hang-, 
vagy videóanyagát. Ezeket már első 
számunkhoz is tudjuk biztosítani 
500 Ft-ért. Igényét az impresszum-
ban foglalt elérhetőségeink valame-
lyikén jelezheti.

Nincs is más már hátra, minthogy 
átadjam a szót újságíróinkan, és a 
terepet az olvasóinknak. Reméljük, 
munkánk önöknek is legalább olyan 
fontos lesz, mint amennyire nekünk 
az. Így kölcsönösen biztosíthatjuk, 
hogy az életünket megkeserítő politi-
kusok megfelelő büntetést kapjanak, 
illetve tevékenységünk hosszú távon 
biztosítva legyen, s a régió élete job-
bá váljon.

Tisztelettel: a Lidércgyepűi Odamondós 
alapító-főszerkesztője

Most lebukott: Juhász 
„Rabló” Gábor titkai

Kinyomoztuk:
Zölderdõ „Vonat- 

rabló” László bûnei

Beköszöntõ

Mintegy ráadásképpen az is 
kiderült, hogy rendszeresen 
lopja a WC-papírt a hivatalból
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Lapunk kiderítette, hogy Emődi 
„Motoros” Tamás, aki jogtanácsos 
Büdöslápa városában, nem más, 
mint egy közönséges csempész.

Az említett személy 5 évvel ezelőtt 
költözött a városba. Ekkor ismerte 
meg a helyi alvilág egy hírhedt alak-
ját, aki nem volt más, mint Csubakka 
„Tökös” Miklós. Vele összeborulva 
szerzett irányítói pozíciót a városi 
várban, ami alapját képezte későbbi 
meggazdagodásának. Persze nem 
elégedett meg ennyivel: cimborája 
nem sokkal később igazgatóhelyettes 
lett a nagy múltú települési repülőté-
ren. Miután Büdöslápa kasszájának 
tartalma feneketlen zsebeibe vándo-
rolt, féktelen mohóságában politikai 
pályára lépett, és a rossz hírű HKX 
párt színeiben hamarosan jogtaná-
csos lett.

Azt is megtudtuk ismerősei beszá-
molójából, hogy Emődi „Motoros” 
Tamás libernyák és ezen kívül illibe-
rális is. Mintegy ráadásképpen az is 
kiderült, hogy rendszeresen hagymát 
eszik az irodájában.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Emődi „Motoros” Tamás 
pökhendien mindössze ennyit mon-
dott:

„Van egy kis probléma, mert egy kló-
nozott terrorista nekirepült a buszmegál-
lónak!”

Ezzel még nem ért véget a törté-
net, hamarosan további informáci-
ókkal jelentkezünk Emődi „Moto-
ros” Tamás üzelmeivel kapcsolatban.

Lapunk kiderítette, hogy Fe-
hér „Favágó” Attila, aki főtitkár 
Ferenctraktorlak városában, nem 
más, mint egy közönséges kasz-
szafúró.

Az említett személy 14 évvel ez-
előtt költözött a városba. Ekkor is-
merte meg a helyi alvilág egy hírhedt 
alakját, aki nem volt más, mint La-
katos „Ork” Béla. Vele összeborul-
va szerzett irányítói pozíciót a városi 
barlangban, ami alapját képezte ké-
sőbbi meggazdagodásának. Persze 
nem elégedett meg ennyivel: cimbo-
rája nem sokkal később HR igazgató 

lett a nagy múltú települési szigeten. 
Miután Ferenctraktorlak kasszájának 
tartalma feneketlen zsebeibe ván-
dorolt, féktelen mohóságában po-
litikai pályára lépett, és a rossz hírű 
NTADB párt színeiben hamarosan 
főtitkár lett.

Azt is megtudtuk áldozatai be-
számolójából, hogy Fehér „Favágó” 
Attila antiszemita és ezen kívül kire-
kesztő is. Mintegy ráadásképpen az 
is kiderült, hogy rendszeresen az ut-
cán legelteti a birkáit.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Fehér „Favágó” Attila tenyér-
bemászóan mindössze ennyit mon-
dott:

„Ki hinné, hogy egy tébolyult robot 
szakét öntött a laptopomba!”

Ezzel még nem ért véget a törté-

net, hamarosan további informáci-
ókkal jelentkezünk Fehér „Favágó” 
Attila üzelmeivel kapcsolatban.

Lapunk kiderítette, hogy Ká-
dár „Tökfej” Mihály, aki jegy-
ző Feketesiószállás városában, 
nem más, mint egy közönséges 
strici.

Az említett személy 14 évvel ez-
előtt költözött a városba. Ekkor 
ismerte meg a helyi alvilág egy hír-
hedt alakját, aki nem volt más, mint 
Kis „Ufó” Anakin. Vele összebo-
rulva szerzett irányítói pozíciót a 
városi atombunkerben, ami alapját 
képezte későbbi meggazdagodá-

sának. Persze nem elégedett meg 
ennyivel: cimborája nem sokkal ké-
sőbb gazdasági vezető lett a nagy 
múltú települési bunkerben. Mi-
után Feketesiószállás kasszájának 
tartalma feneketlen zsebeibe ván-
dorolt, féktelen mohóságában po-
litikai pályára lépett, és a rossz hírű 
BOEYE párt színeiben hamarosan 
jegyző lett.

Azt is megtudtuk kollégái beszá-
molójából, hogy Kádár „Tökfej” Mi-
hály fasiszta és ezen kívül táppénz-

csaló is. Mintegy ráadásképpen az is 
kiderült, hogy rendszeresen lopja a 
WC-papírt a hivatalból.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Kádár „Tökfej” Mihály te-
nyérbemászóan mindössze ennyit 
mondott:

„Ez most egy kicsit hülyén fog hangzani, 
de egy lázadó gerilla felszedte a síneket!”

Ezzel még nem ért véget a törté-
net, hamarosan további informáci-
ókkal jelentkezünk Kádár „Tökfej” 
Mihály üzelmeivel kapcsolatban.

Véget ért a játszma:
Emõdi „Motoros” Tamás üzelmei

Kinyomoztuk:
Fehér „Favágó” Attila bandája

Betelt a pohár: Kádár
„Tökfej” Mihály sötét üzelmei

Persze nem elégedett 
meg ennyivel: cimbo-
rája nem sokkal ké-
sőbb igazgatóhelyet-
tes lett a nagy múltú 
települési repülőtéren.

Mintegy ráadáskép-
pen az is kiderült, hogy 
rendszeresen az utcán 
legelteti a birkáit.
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Lapunk kiderítette, hogy Balog 
„Láncdohányos” Béla, aki bizott-
sági tag Traktorkecskerémpüs-
pöki városában, nem más, mint 
egy közönséges huligán.

Az említett személy 6 évvel ezelőtt 
költözött a városba. Ekkor ismerte 
meg a helyi alvilág egy hírhedt alakját, 
aki nem volt más, mint Rácz „Bosszú-
álló” Lajos. Vele összeborulva szerzett 
irányítói pozíciót a városi hegyen, ami 
alapját képezte későbbi meggazdago-
dásának. Persze nem elégedett meg 
ennyivel: cimborája nem sokkal ké-
sőbb jogász lett a nagy múltú telepü-
lési csatornában. Miután Traktorkecs-
kerémpüspöki kasszájának tartalma 
feneketlen zsebeibe vándorolt, fékte-
len mohóságában politikai pályára lé-
pett, és a rossz hírű KMYX párt szí-
neiben hamarosan bizottsági tag lett.

Azt is megtudtuk kollégái beszá-
molójából, hogy Balog „Láncdohá-
nyos” Béla drogos és ezen kívül anti-
szemita is. Mintegy ráadásképpen az 
is kiderült, hogy rendszeresen zöld 
zoknit hord.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Balog „Láncdohányos” Béla 
sunyin mindössze ennyit mondott:

„Lehet, hogy furcsán hangzik, de egy 
halott acélgólem kis híján felporszívózott!”

Ezzel még nem ért véget a történet, 
hamarosan további információkkal 
jelentkezünk Balog „Láncdohányos” 
Béla üzelmeivel kapcsolatban.

Lapunk kiderítette, hogy Zsá-
kos „Biciklis” Mihály, aki alelnök 
Lidérckübekfarkasalmás városá-
ban, nem más, mint egy közön-
séges szélhámos.

Az említett személy 10 évvel ez-
előtt költözött a városba. Ekkor is-
merte meg a helyi alvilág egy hírhedt 
alakját, aki nem volt más, mint Nagy 
„Adócsaló” Péter. Vele összeborul-
va szerzett irányítói pozíciót a városi 
csárdában, ami alapját képezte ké-
sőbbi meggazdagodásának. Persze 
nem elégedett meg ennyivel: cimbo-
rája nem sokkal később HR igazgató 
lett a nagy múltú települési magasle-
sen. Miután Lidérckübekfarkasalmás 
kasszájának tartalma feneketlen zse-
beibe vándorolt, féktelen mohóságá-

ban politikai pályára lépett, és a rossz 
hírű BQEQF párt színeiben hama-
rosan alelnök lett.

Azt is megtudtuk beosztottjai 
beszámolójából, hogy Zsákos „Bi-
ciklis” Mihály gyorstermelő és ezen 
kívül kirekesztő is. Mintegy ráadás-
képpen az is kiderült, hogy rendsze-
resen struccot eszik vacsorára.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Zsákos „Biciklis” Mihály te-
nyérbemászóan mindössze ennyit 
mondott:

„Furcsának tűnhet, de egy bűzlő robot 
eltépte az adóbevallásomat!”

Ezzel még nem ért véget a törté-
net, hamarosan további informáci-
ókkal jelentkezünk Zsákos „Biciklis” 
Mihály üzelmeivel kapcsolatban.

Lapunk kiderítette, hogy Szil-
ágyi „Enyveskezű” Antal, aki 
intézményvezető Bácssárakna 
városában, nem más, mint egy 
közönséges útonálló.

Az említett személy 5 évvel ezelőtt 
költözött a városba. Ekkor ismerte 
meg a helyi alvilág egy hírhedt alak-
ját, aki nem volt más, mint Németh 
„Piacos” Antal. Vele összeborulva 
szerzett irányítói pozíciót a városi 
templomban, ami alapját képezte ké-
sőbbi meggazdagodásának. Persze 
nem elégedett meg ennyivel: cimbo-
rája nem sokkal később igazgató lett 
a nagy múltú települési repülőtéren. 
Miután Bácssárakna kasszájának tar-

talma feneketlen zsebeibe vándorolt, 
féktelen mohóságában politikai pá-
lyára lépett, és a rossz hírű EILPC-

FAT párt színeiben hamarosan in-
tézményvezető lett.

Azt is megtudtuk volt kollégái be-

számolójából, hogy Szilágyi „Eny-
veskezű” Antal homofób és ezen 
kívül strici is. Mintegy ráadásképpen 
az is kiderült, hogy rendszeresen 
köpköd az utcán.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Szilágyi „Enyveskezű” Antal 
fölényesen mindössze ennyit mon-
dott:

„Sajnos nem tudok segíteni, mert egy 
cigarettás nindzsa megpróbált megölni egy 
fénykarddal!”

Ezzel még nem ért véget a történet, 
hamarosan további információkkal 
jelentkezünk Szilágyi „Enyveskezű” 
Antal üzelmeivel kapcsolatban.

Megrázó tények: Balog
„Láncdohányos” Béla üzelmei

A demokrácia szégyene:
Szilágyi „Enyveskezû” Antal lopásai

Véget ért a játszma: ZsákosVéget ért a játszma: Zsákos
„Biciklis” Mihály üzelmei„Biciklis” Mihály üzelmei
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Lapunk kiderítette, hogy Ko-
vács „Sebhelyes” Imre, aki kép-
viselő Bádogugornya városában, 
nem más, mint egy közönséges 
alkoholcsempész.

Az említett személy 12 évvel ez-
előtt költözött a városba. Ekkor is-
merte meg a helyi alvilág egy hírhedt 
alakját, aki nem volt más, mint Emő-
di „Mackós” Péter. Vele összeborul-
va szerzett irányítói pozíciót a városi 
kilátóban, ami alapját képezte későb-
bi meggazdagodásának. Persze nem 
elégedett meg ennyivel: cimborája 
nem sokkal később jogász lett a nagy 
múltú települési ligetben. Miután 

Bádogugornya kasszájának tartalma 
feneketlen zsebeibe vándorolt, fék-
telen mohóságában politikai pályára 
lépett, és a rossz hírű HAIA párt szí-
neiben hamarosan képviselő lett.

Azt is megtudtuk ismerősei be-
számolójából, hogy Kovács „Sebhe-
lyes” Imre gyorshajtó és ezen kívül 
anarchista is. Mintegy ráadásképpen 
az is kiderült, hogy rendszeresen 
sörrel koccint.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Kovács „Sebhelyes” Imre 
tenyérbemászóan mindössze ennyit 
mondott:

„Az a gond, hogy egy síri gengszter meg-
rongálta a vízvezetéket!”

Ezzel még nem ért véget a törté-
net, hamarosan további informáci-
ókkal jelentkezünk Kovács „Sebhe-
lyes” Imre üzelmeivel kapcsolatban.

Lapunk kiderítette, hogy Szabó 
„Róka” Aladár, aki ügyvéd Hód-
csápvecse városában, nem más, 
mint egy közönséges munkakerülő.

Az említett személy 8 évvel ezelőtt 
költözött a városba. Ekkor ismerte 
meg a helyi alvilág egy hírhedt alak-
ját, aki nem volt más, mint Lakatos 
„Bigfoot” Tamás. Vele összeborulva 
szerzett irányítói pozíciót a városi 
vasútállomáson, ami alapját képezte 
későbbi meggazdagodásának. Persze 
nem elégedett meg ennyivel: cimbo-
rája nem sokkal később jogász lett 
a nagy múltú települési katakombá-
ban. Miután Hódcsápvecse kasszá-
jának tartalma feneketlen zsebeibe 
vándorolt, féktelen mohóságában 
politikai pályára lépett, és a rossz 
hírű YBZXBA párt színeiben hama-
rosan ügyvéd lett.

Azt is megtudtuk ismerősei be-
számolójából, hogy Szabó „Róka” 

Aladár libernyák és ezen kívül kire-
kesztő is. Mintegy ráadásképpen az 
is kiderült, hogy rendszeresen köp-
köd az utcán.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Szabó „Róka” Aladár sötét 
tekintettel mindössze ennyit mon-
dott:

„Reggel időben elindultam, de egy lidér-
ces vérbíró részegen ordibált az ablakom 
alatt!”

Ezzel még nem ért véget a törté-
net, hamarosan további informáci-
ókkal jelentkezünk Szabó „Róka” 
Aladár üzelmeivel kapcsolatban.

Kiderült az igazság: Kovács
„Sebhelyes” Imre bûnei

Tolvajok: Szabó „Róka” Aladár 
sötét üzelmei

Lapunk kiderítette, hogy Csi-
kós „Adócsaló” Antal, aki or-
szággyűlési képviselő Karton-
kotkodács városában, nem más, 
mint egy közönséges jampec.

Az említett személy 7 évvel ezelőtt 
költözött a városba. Ekkor ismerte 
meg a helyi alvilág egy hírhedt alak-
ját, aki nem volt más, mint Zsákos 
„Takarító” Tamás. Vele összeborul-
va szerzett irányítói pozíciót a városi 
kilátóban, ami alapját képezte későb-
bi meggazdagodásának. Persze nem 

elégedett meg ennyivel: cimborája 
nem sokkal később igazgatóhelyettes 
lett a nagy múltú települési azbeszt-
palagyárban. Miután Kartonkotko-
dács kasszájának tartalma feneketlen 
zsebeibe vándorolt, féktelen mohó-
ságában politikai pályára lépett, és a 
rossz hírű QTPMK párt színeiben 
hamarosan országgyűlési képviselő 
lett.

Azt is megtudtuk áldozatai beszá-
molójából, hogy Csikós „Adócsaló” 
Antal drogos és ezen kívül analfabé-

ta is. Mintegy ráadásképpen az is 
kiderült, hogy rendszeresen lopja a 
szomszéd szilváját.

Amikor lapunk szembesítette bű-
neivel, Csikós „Adócsaló” Antal po-
fátlanul mindössze ennyit mondott:

„Nincs most rád időm, mert egy büdös 
robot elesett egy biciklivel!”

Ezzel még nem ért véget a törté-
net, hamarosan további informáci-
ókkal jelentkezünk Csikós „Adócsa-
ló” Antal üzelmeivel kapcsolatban.

Megrázó tények: Csikós
„Adócsaló” Antal sunnyogása

Felelős szerkesztő: Nagyagárdi-Kis Ödön
Szerkesztőség: Panyócaretek, Tanya 27., „B„ épület.

Tel.: 06-90/555-4321
E-mail: lidercgyepui.odamondos@gmail.hu

Facebook: Lidercgyepui Odamondos
Felelős kiadó: Kisagárdi-Nagy Huba

Kiadja: Odamondo Bt., Panyócaretek, Tanya 27., „B„ épület.
Nyomtatás: Kukoricza János Polgári Nyomda Bt.

Feketesiószállás, Petőfi utca 10. • Telefon: 06-90/555-6789
Nyomdavezető: Tamás Tamás

ISSN az nincsen, egyelőre szmizdat lap vagyunk.
Cikkeink megírásában nagy segítséget nyújtott az alábbi weboldal:

https://html5canvas.eu/demo_lejaratas.php

Mintegy ráadáskép-
pen az is kiderült, hogy 
rendszeresen köpköd 
az utcán.


