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KEREPESI VÉLEMÉNY

A Szilasligeti Szent Lászlónak Felszentelt 
Római Katolikus Templom Búcsúja

Június 22-én emlékeztünk meg a szilasligeti templom fel-
szentelésének 20. évfordulójáról egy ünnepélyes szentmisén,
amit Beer Miklós megyés püspök celebrált paptársai
közremûködésével. Az eseményre zsúfolásig megtelt a temp-
lom, amely a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetõ,
mivel egy kényelmes felvonón közlekedve kikerülhetõk a
bejárathoz vezetõ lépcsõk. Püspök atya a belõle áradó
szokásos derûvel, bizakodva méltatta az eseményt, külön kie-
melve a fiatalok részvételét a szertartáson, miközben Szent
László példaértékû életének tanulságairól beszélt.

A mise utáni szeretetvendégségnek a közeli Idõsek Nappali
Melegedõje adott otthont, ahová a templomból szinte min-
denki átjött, így bizony alig fértünk el, voltak, akik inkább az
udvart választották. Mindezek ellenére a hangulat rendkívül
barátságos, megértõ volt, mindenki örömét fejezte ki és szí-
vélyesen köszöntötte régi ismerõseit, régen látott barátait. Jó
társaságban repül az idõ, senki nem sietett, sokáig beszélget-
tünk a terített asztalok mellett. 

A továbbiakban Szent László napján minden évben meg-
rendezésre kerül a szilasi templom búcsúja is.
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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

KEREPESI VÉLEMÉNY
Kerepes információs lapja • Megjelenik havonta  3800 példányban. Kerepes Város Önkormányzata megbízásából kiadja: Windhager Kft. 

•Felelôs szerkesztõ: Windhager Károly. • A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra.
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. 

Anyagleadás: windhager@decens.eu, gorgenyister@gmail.com, velemeny@kerepes.hu, telefon: 06-30-335-9050. 
Anyagleadási határidõ: tárgy hó 15-e. 

Nyomdai elõkészítés: jenografika@gmail.com • Nyomda: Berei és Társa Nyomda, Mogyoród. 

Kedves Gyõrvári Úr!

Megtisztelõ, hogy lapunkat tekintik az
õszi helyhatósági választások kampányához a
legalkalmasabbnak, s átküldték Csák Zoltán:
Új seprût Kerepesnek! címû írását. Azonban a
kampánynak még nincs itt az ideje, s talán
nem is egy önkormányzati lapban van ennek
a helye.

Ha helyt adnánk egy ilyen, kimondottam
kampány célú írás megjelentetéséhez, azzal
felhúznánk a zsilipet az összes hasonló írás
elõtt, amelynek azután aligha tudnánk már
gátat vetni. Lapunknak nem ez a célja. Mi a
nyugodt építkezést vagyunk hivatottak
elõsegíteni, támogatni, a tényleges építkezé-
seken túl szellemi és lelki tekintetben is. Lesz
itt vita és torzsalkodás a választások elõtt
amúgy is, nem szeretnénk ezt a várhatóan
nem kellemes folyamatot mi magunk - és idõ
elõtt - elindítani. Olvasóink zöme - mint azt
beküldött levelek is mutatják — szintén eluta-
sítja, és óva int a durva kampánytól. Úgy
tûnik, a kerepesiek azt szeretnék, ha egy-
mást tiszteletben tartva, higgadt kampány

zajlana majd, s ennek nem használna, ha idõ
elõtt felkorbácsolnánk az indulatokat, ami-
nek pedig sajnos már érezzük az elõszelét így
is. Mint elõzõ levelemben írtam, köztársasá-
gi elnök úr még ki sem írta a választásokat,
aminek ma még az idõpontja sem ismert.

Természetesen Kerepes lakosságát tájé-
koztatjuk majd az összes képviselõ- és
polgármester-jelöltrõl. Ehhez azonban az
indulóknak elõbb meg kell szerezniük a
jelöltséget, az indulási szándékot még nem
célszerû készpénznek venni. Számtalanszor
megtörténik, hogy az utolsó pillanatban
akadnak visszakozók és ugyanakkor koráb-
ban nem jelentkezett, de végül mégis rajtvo-
nalhoz álló jelöltek. Amint eldõlt, kik a
tényleges képviselõ- és polgármester-jelöl-
tek, számukra — terveink szerint — kiadunk
egy önálló, ún. választási különszámot.
Ebben a polgármester-jelölteknek azonos
méretû felületet, valamint a képviselõ-
jelölteknek szintén azonos méretû helyet
biztosítunk, az esélyegyenlõség biztosítása
érdekében. Azt is említettem elõzõ levelem-
ben, hogy ennek költségei miatt a képviselõ-

testületnek is hozzá kell járulnia, bízunk
benne, hogy így lesz. 

A Kerepesi Vélemény választási különszá-
ma mellett, szokás szerint, számíthatunk arra
is, hogy az egyes megmérettetést vállaló
szervezetek, pártok saját, ún. választási kam-
pányfüzetet is készítenek, amit bedobnak
minden lakos postaládájába. Ezen túl pedig
bizonyára szerveznek a jelöltek nyilvános
lakossági találkozókat, hogy a személyes
meggyõzéssel is éljenek. Ezek a lehetõségek
minden jelölt számára nyitottak, lesz
lehetõségük megismertetni magukat és
elképzeléseiket, a városvezetésre vonatkozó
terveiket a választókkal. 

Összegzésül, egy mondatban: Söpörhet
még az új söprû eleget, most azonban még
csak a port kavarná föl, s félõ, hogy a por
miatt csak tüsszögnénk, és a szemünket
törölgethetnénk.

Minden indulónak jó felkészülést és
eredményes õszi szereplést kívánunk a
Kerepesi Vélemény szerkesztõsége
nevében.

Windhager Károly fõszerkesztõ

Durva kampány helyett építõ munkát 
szeretnénk a választásokig is!

Kedves Olvasóink tapasztalhatják, hogy
már hosszabb ideje folyamatosan zajlik a kam-
pány Kerepesen. Köztársasági Elnök úr július
24-én jelentette be az őszi helyhatósági válasz-
tások napját - október 12. - így a korábban
remélt október 5-e helyett a választás napja
még késõbbre csúszik. Ezzel még több idõ
marad a kampányolásra. 

Lapunkban a már régóta folyó kampány
helyett igyekszünk a békés, építõ munkához
szükséges jó közérzet és hangulat megõrzése
érdekében pártatlannak maradni, és a kam-
pányt nem szítani. Már csak azért sem, mert

tapasztalatunk szerint mintha az indulni szándé-
kozók elfeledkeznének Kerepesrõl, az eddigi
fejlõdésrõl, a jelenleg folyó beruházásokról, a
jövõben várható lehetõségek kihasználásáról.
Nem közölnek cselekvési terveket, mintha
egyedül az ellenfelek befeketítése lenne a
céljuk. Úgy akarnak a választók elõtt jó színben
feltûnni, hogy a többieket befeketítik. 

Az olvasóink által beküldött levelek alap-
ján ezt sokan világosan látják, s el is ítélik ezt
a magatartást, leszögezik, hogy nem kérnek
belõle. Olvashattunk ilyen véleményeket a
korábbi lapszámokban is. Most is kaptunk

hasonló értelmû levelet, melynek írója más-
fél oldalon keresztül fejti ki ellenérzéseit,
amivel sajnos egyet kell értenünk. Arról van
szó benne, hogy valaki, aki polgármester sze-
retne lenni, kampányában még a gyerekeket
sem kíméli. Név nélkül közöljük, mert mi
nem lejáratni akarjuk az illetõt, aki viszont
úgy akar polgármester lenni, hogy még a
gyerekeket sem átallja befolyásolni.
Levélírónk természetesen névvel, címmel
küldte be levelét, véleményét vállalja, de itt
most csak a példa kedvéért közlünk belõle
két rövidke részletett: 

Ilyen és ehhez hasonló okok vezetnek oda, hogy nem kívánunk kampányújsággá válni, s kénytelenek vagyunk visszauta-
sítani a Teleház Egyesület elnökétõl kapott legutóbbi írás közlését. Íme, a szervezetnek megküldött indoklás:
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete változatlanul kie-
gyensúlyozott. 30 napon túli kifizetetlen számla nincs a
Hivatalban, adóssága Kerepesnek nincs, sõt a képviselõ-testü-
let határozatával felmondtuk a banknál fenntartott 25 millió
Ft-os, ún. készenléti hitelkeretet is, mivel eddig sem volt rá
szükség, s a továbbiakban is a saját költségvetésünkre kívá-
nunk támaszkodni. Jelenleg mintegy 100 millió Ft
megtakarítása van a városnak, amibõl gazdálkodva folynak a
jelenlegi és a tervezett beruházások. Ilyen beruházás történik
hamarosan a Magtár téren, ahol aszfaltos utat építünk víz-
elvezetéssel, 20 millió Ft-ból. Már csak az engedélyezési
eljárás befejezõdésére várunk. Hasonlóan kész terv áll rendel-
kezésre és az engedélyezési folyamat zajlik a Vörösmarty
utcába tervezett, az Iskola, a Polgármesteri Hivatal és a
Babaliget Bölcsõde elõtti szintén vízelvezetéssel létesülõ
parkolóhoz, mely közel 40 milliós beruházás lesz.

Rendeletben szigorítottuk a városképet rontó porták
gazdáinak feladatait. Történtek is már bejelentések egyes
esetekrõl, például a Szabadság úton is akad olyan porta, ahol
olyan állapotok uralkodnak, hogy még patkány elõfordulására
is lehet gyanakodni (kitört gépkocsi üveg, gépkocsi roncs,
használt autógumik, egyéb lomok nagy összevisszaságban).
Rendet fogunk tenni, ha a tulajdonosok nem hajlandók rá
maguktól, akkor hatósági úton. Máris érezhetõ bizonyos javu-
lás, kezdenek a porták kipucolódni.

A város 8 hektáros iparterületének megtörtént a
kitûzetése. Az M31-es és az M3-as pálya összekötésére
készülõ útról lesz kerepesi leágazás, így várhatóan lesznek
ipari cégek, akik szívesen települnek majd ide, s ez jelentõs
mértékû új munkahelyet eredményezhet. Két-három éven
belül 40-50 új munkahellyel gazdagodhatunk majd. 

A környék legnagyobb munkahely teremtõje a város.
Az utóbbi évben több mint 40 új munkahelyet hoztunk létre.
A Babaliget Bölcsõde megnyitásával 17 új munkahely létesült,
ugyancsak 17 dolgozót alkalmaz a Családsegítõ Szolgálat
Szilasligeten nyílt új egysége. A város Kft-je 3 dolgozóval
erõsödött, s Wéber Ede utcai óvoda bõvítése is további alkal-
mazottakat igényel. 

Szeptember 6-án tartjuk az óvodabõvítés ünnepélyes
átadását és ugyanezen a napon ünnepeljük Kerepes várossá
nyilvánításának elsõ évfordulóját, magas rangú vendég
jelenlétében. Szintén szeptember 6-án és 7-én tartjuk a
Szilasi Napokat, részben Szilason, részben a Sportkör lab-
darúgó pályáján, nemzetiségi fesztivállal és szüreti mulat-
sággal egybekötve. Mindkét helyszínen tûzijátékkal zárjuk
este a sok szórakozást ígérõ eseményt.

A bölcsõdében most adtunk át egy 250.000 Ft értékben
elkészült játszóteret, amelyhez a szülõk is hozzájárultak.

Az óvoda fejlesztéséhez 750.000 Ft-al járult hozzá az
önkormányzat a szülõk által felajánlott összegen felül új játé-
kok vásárlásához. Köszönjük a szülõknek az áldozatvállalást.
Örvendetes, hogy a szülõk járulnak hozzá a fejlesztésekhez,
mert látják, hogy milyen magas színvonalon folyik az óvodai
nevelés.

Megtartottuk a szilasligeti búcsút, melyen Beer Miklós,
a Váci Egyházmegye püspöke is részt vett, sõt maga misézett.
Utána egy szeretetvendégséget is tartottunk a közeli idõsek
nappali melegedõsjébe, ahová több mint 100 fõ jött át a
templomból egy jókedélyû beszélgetésre. Hagyományt
teremtettünk, ettõl kezdve Szilason minden évben lesz búcsú.

Elkészült az Öv utca aszfaltozása, a vízelvezetéssel
együtt. Ehhez a munkához lakossági hozzájárulás is érke-
zett, csaknem 5 millió Ft értékben. 

Folyik a nyári szünetben az iskola átalakítása, mivel
örvendetesen nõ a gyermeklétszám, szeptemberben 370
tanulónk lesz. Óriási ez a fejlõdés ahhoz képest, hogy milyen
állapotok voltak itt még 2006-ban, amikor ide kerültem.
Kellett hozzá jónéhány év, de ma már kinézetében,
felszereltségében és elsõsorban szellemiségében összehason-
líthatatlanul javult az iskola állapota és ezzel párhuzamosan a
megítélése. Akkor azért küzdöttünk, hogy merjék ide íratni a
gyermekeiket a szülõk, ma pedig további tantermekre van
szükség. Sõt, a késõbbiekben még a jelenlegi lapostetõt is be
kell majd építtetnünk, hogy további 4-5 tanteremet nyerjünk.
Ehhez felvesszük a kapcsolatot az együttmûködés érdekében
a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal. Mindemellett
pályázni kívánunk az iskola teljes hõszigetelésére és
fûtéskorszerûsítésre, a tervek már elkészültek. Ennek a beru-
házásnak a becsült költsége 130 millió Ft. Hasonló terveink
vannak a kerepesi felsõ óvoda modernizálására, ennek
összege 30 millió Ft lesz, ehhez is pályázatra várunk. 

Elültettük az energia termelés céljából vásárolt Oxyfa
csemetéket, melytõl azt várjuk, hogy néhány éven belül
kitermelhetõ faanyagot nyerjünk, s ha beválik, idõvel akár
fafeldolgozásra is berendezkedhetünk majd. 

A legnagyobb beruházásunkat hagytam a végére, ez az 1,1
milliárd forintos ivóvízminõség javító munka. Szerte a
városban láthatunk gödröket, lapátos embereket, munkagé-
peket. A tervezett ütem szerint folyik a munka, épülnek a
csõvezetékek, zajlik a tolózárak cseréje, épül a központi víztá-
roló a Szilasvíz telephelyén. Ezek a munkák idõnként kelle-
metlenségekkel is járnak, de ez az ára annak, hogy õsztõl
egészséges ivóvíz jusson minden kerepesi vízcsapba.

Lapzárta elõtt kértünk Franka Tibor polgármester úrtól helyzetjelentést, hogyan zajlanak a városban folyó
munkák az idõnkénti nyári hõségben, illetve záporok közepette?

Polgármesteri helyzetjelentés

A Bölcsõde udvara az új játékok egy részével

Aszfaltszõnyeg kanyarog az Öv utcában
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Félreértések, félre-
magyarázások is
elhangzanak különösen
az õszi választásokkal
kapcsolatos kampányo-
lások során a terve-
zett városközponttal
kapcsolatban. Igazítsuk
ki a tévedéseket. A
Szilasi Nagyrétnek csak
egy része önkormány-
zati tulajdon. Idegen
tulajdonra pedig nem
építkezhetünk, s egyál-
talán nem célunk a
teljes nagyrét
beépítése, sõt, hiszen a
zöldfelületre a város-
nak szüksége van. Meg
akarok nyugtatni min-
denkit. Ahogy eddig sem engedtünk lakótelepet, sorházat épí-
teni Kerepesen, amíg én vagyok a polgármester ilyenek a
jövõben sem épülhetnek. Nem fog beépülni a Szilasi Nagyrét
sem. A városközpont tervei szerint mindössze egy
egészségügyi rendelõintézet és a Városháza kerülne
egy épületbe. A környezetet ízlésesen szép
díszburkolattal látnánk el, szökõkúttal, pihenõparkkal,
padokkal, parkolóval, hangulatos sétányokkal, de csak
az önkormányzati területen. 

Az csak választási fogás, ha azzal riogatják az embereket,
hogy beépítjük, elvesszük a zöldfelületet. Éppen ellenkezõleg,
kulturált ligetet akarunk kialakítani, ahol lehet sétálni, babako-
csit tolni, találkozgatni, kutyát sétáltatni, stb.

Még egy jó hír, bár mire az újság megjelenik, addigra már
túl leszünk rajta. Az idei FORMA1-re is sikerült ismét több
mint 60 db belépõjegyet szerezni, amivel a kerepesiek ingyen
bejuthatnak a futamok megtekintésére. 

Ma még csak ekkorka az Oxyfa,
de 5 év múlva kitermelhetõ
méretûre nõ meg

Az egyik legforróbb júliusi napon érkezett a hír, hogy
Kerepes egyik utcájában gomolyok a füst az egyik udvarról.
Franka Tibor polgármester azonnal gépkocsiba ült és a hely-
színre hajtott. Sikerült jobb belátásra bírni a családot, akik
valamilyen ok miatt éppen akkor tüzeltek két jókora máglya
hulladékok.

Tûzeset elhárítása

A polgármester levelet kapott Kerepesi Roma
Önkormányzat vezetõjétõl július 21-én, amelyben elnök
asszony bejelentette azt a szóbeszédbõl már ismert, de még
nem bizonyított helyzetet, miszerint a Gyár utcában lakó
egyik család szerinte is drogfogyasztó és minden bizonnyal
árusítják is a kábítószert, amit az életvitelükben
megmutatkozó költekezés is valószínûsít. Elnök asszony a
bejelentésében megnevezte a családot, és intézkedést kért
ellenük.

Ez ügyben az a legfontosabb fejlemény, hogy a mendemon-
dákon túl itt tényleges megnevezés is szerepel, ami így már
elegendõ a rendõrségi feljelentéshez, a rendõrségi vizsgálat-
hoz. 

A bejelentés alapján Franka Tibor polgármester azonnal
feljelentést fogalmazott a Gödöllõi Rendõrkapitányságnak
címezve. Ugyan akkor, mivel ebben az ügyben gyermekkorú-
ak is érintettek lehetnek, polgármester úr utasította a
Kerepesi Családsegítõ Szolgálatot a szükséges gyermekvédel-
mi intézkedések azonnali megtételére.

Sokszor elhangzott már, hogy az önkormányzat tegyen
valamit, de ilyen intézkedéshez nem elegendõ a vélekedés, s
köztudomású, hogy a cigány emberek egymásra nem szoktak
terhelõ vallomást, bejelentést tenni. Most azonban megtört a
jég, a Roma Önkormányzat elnöke is megelégelte ennek a
családnak a ténykedését és vette a bátorságot, hogy hivatalos
levélben, hivatalos úton kérjen intézkedést a feltehetõen sok
embere veszélyt hozható helyzet megszüntetésére. 

Ennek alapján a nyomozás azonnali elindítását kérte a pol-
gármester és bízunk benne, hogy a felelõsségre vonás sem
maradhat el.

Feljelentés vélelmezett 
drogfogyasztás 

és drogkereskedelem miatt
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Számlavezetõ bank kiválasztása 

A Kormány intézkedése nyomán az
önkormányzat nem csak a korábban fel-
vett (kötvény) tartozástól szabadult meg,
de megszûnt az számlavezetõ banktól
való függés, s szabaddá vált az esetleges
bankváltás is. Ennek lehetõségeirõl
kívántak tudakozódni a képviselõk, s meg-
hívták az ülésre a Raiffeisen Bank két
munkatársát. Franka Tibor polgármester
a piacivá vált helyzetben a bankváltástól
évi 3-4 millió forint megtakarítás elérését
tûzte ki célul. A bankszakemberek új
önkormányzati számlacsomag összeállítá-
sát ígérték Kerepes számára. A testület
megszavazta, hogy az Önkormányzat és
intézményeinek költségvetési számlave-
zetési tevékenységét megversenyeztesse.

Önkormányzat vagyonrendeletének
módosítása
A módosítás az önkormányzati vagyon
hasznosítását érintette, s azt a képviselõk
jóváhagyták.

Az Önkormányzat Szervezeti 
és Mûködési Szabályzatának
módosítása

Dr. Fila László aljegyzõ ismertette, hogy
az Alaptörvény és az Önkormányzati
törvény lehetõséget ad arra, hogy a nyílt
testületi ülésre meghívottak körét
bõvítsék, az önkormányzati döntések
minél demokratikusabb és szélesebb körû
megvitatása érdekében. A testület meg-
szavazta, hogy a tanácskozási jogot meg-
adja a község katolikus esperesének és
református lelkészének.

Választási bizottságok felállítása 

Oláh János jegyzõ elmondta, hogy bár a
köztársasági elnök úr még nem tûzte ki az

önkormányzati és nemzetiségi
választásokat, de a meglévõ bizottságokat
fel kell tölteni, s ehhez a szlovák, a német
és roma önkormányzatoktól hiába kértek
segítséget. 

A Napköziotthonos Óvoda 
Alapító Okiratának módosítása 

Az idõközben szükséges változások mellett
a Német Nemzetiségi Önkormányzat azt is
kérte, hogy szerepeljen az okiratban, hogy
az óvodában német nemzetiségi nevelés is
folyik. A válasz szerint a nemzetiségek jogai-
ról szóló törvény szerinti felmérés évrõl-
évre megtörténik, e kötelezettségének az
önkormányzat eleget tesz. Springer
Friedrich Horst mindezt elismerte, de
ennek ellenére vázolta, hogy bár nem
kötelezõ, de nem is tiltott az alapító okirat-
ban ezt a tényt szerepeltetni. Lengyelné J.
Mária óvodavezetõ asszony azonban fel-
hívta a figyelmet, hogy a Magyar Állam-
kincstár az alapító okiratok áttekintésekor
minden kísérõ szöveget kihúz. A nemzeti-
ségi nevelés olyan fogalom, amelybe min-
den beletartozik. A pedagógiai programok
németül és magyarul megvannak, vélemé-
nye szerint rendben ellátott a nemzetiségi
nevelés az óvodában. A képviselõk
egyhangúlag elfogadták az elõzetesen
összeállított okirat szöveget.

A Napköziotthonos Óvoda 
körzethatárainak módosítása 

Franka Tibor megerõsítette az
óvodavezetõ korábbi bejelentését,
miszerint az óvoda 395
gyermekférõhellyel rendelkezik. 
Springer Friedrich Horst ismételten javas-
lattal élt, pozitív diszkriminációt kért. Az
óvodavezetõ szerint azonban a javaslat-
nak nincs értelme, mivel Kerepesen nin-
csenek óvodai körzethatárok, így bárme-

lyik gyermek bekerülhet a német nemze-
tiségi csoportba.
Oláh János jegyzõ is megerõsítette, hogy
az egész település közigazgatási határa a
körzethatár, innentõl fogva nincs olyan,
hogy egy körzetben nincs német képzés,
mert egy és osztatlan a település. A
német nemzetiségi csoportba való beke-
rülés nem függ attól, hogy a gyermek,
melyik településrészen lakik.
A döntés értelmében 
• a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda

felvételi körzethatárát Kerepes Város
közigazgatási területében állapították
meg,

• a felvehetõ gyermeklétszámot 395
fõben határozták meg,

• az óvodai csoportok számát 16
csoportra emelték a következõ bon-
tásbani: Szivárvány Óvoda 4 csoport,
Meseliget Óvoda 4 csoport, Csicsergõ
Óvoda 8 csoport.

Beszámoló a Szociális
Alapszolgáltatási Központ 
2013. évi munkájáról 
A beszámolót a testület elfogadta.

Dr. Vaszil László házi gyermekorvos
szerzõdésének meghosszabbítása 

Dr. Vaszil László bejelentette, hogy érin-
tettség okán tartózkodik a szavazástól.
A képviselõ-testület dr. Vaszil László
vállalkozó csecsemõ- és gyermekgyó-
gyász szakorvossal fennálló, házi gyer-
mekorvosi feladatok ellátására vonatkozó
jogviszonyát 2019. július 31. napjáig meg-
hosszabbították.

Sas utca, Elõd utca, Szabadság út 
és Ady Endre utca szakaszainak 
felújítására vonatkozó 
közbeszerzési felhívás 
A javaslatot a képviselõk megszavazták.

Holland utca, Kodály köz, Török
Ignác utca balesetveszélyes állapota

A képviselõk támogatták a jelzett utcák
meghibásodott szakaszainak mart aszfalttal
történõ helyreállítását. Felhatalmazták a
polgármestert, hogy az összességében
legkedvezõbb ajánlattevõvel a munkára
szerzõdést kössön, legfeljebb bruttó
3.000.000.- Ft értékhatárig.

A Sportház épületének felújítása

A korábban kirabolt, feltört épületet, mely
eredetileg nem erre a célra épült, rendbe
kell tenni. Megpályáztatták a munkát, de a
meghívott három kerepesi cég közül egyik
sem nyújtott be pályázatot. Egy pályázat
azonban máshonnét érkezett, amely
viszont magasabb árat tartalmazott, mint a

Képviselõ-testületi ülés
A soros képviselõ-testületi ülést Franka Tibor polgármester június 30ára hívta össze.

A NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

A képviselõ-testület egy része
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kitûzött keretösszeg. Emiatt az eljárást
eredménytelennek nyilvánították, s új
pályázat kiírásáról döntöttek, 

Utcanév táblák kivitelezõjének 
kiválasztása 

Franka Tibor bemutatta egy budapesti és
egy kerepesi kivitelezõ által készített
minta táblákat. Az összesen 53 táblát a
fõutakon szeretnék elhelyezni, amelyek a
város rangját és minõségét emelik. A
kerepesi vállalkozó által készített
mintadarab minõsége valamivel gyengébb
lett, így a döntés 5:4 arányban dõlt el a
budapesti pályázó javára, bruttó
1.226.960,- Ft értékben.

Az Iskola belsõ és udvari 
átalakítási munkálatai
Az átalakítási munkát egy gyöngyösi cég
nyerte el 1.975.782 Ft + ÁFA összegért.

Ingatlan ingyenes tulajdonba
adásának megkérése az MNV Zrt-tõl

Franka Tibor ismertette, hogy az éppen
megújuló vízmû tulajdonjoga még nem az
önkormányzaté, ezért van szükség erre.
A testület egyetértett a kivett „vízmû”
megjelölésû ingatlan ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásának kérésével.

A Forrás Mûvelõdési Ház 2014. évi
támogatási összegének megemelése

A testület 300.000 Ft mértékû emelésrõl
döntött.

A Forrás Mûvelõdési Ház által 
szervezett rendezvény támogatása

Idén lesz Kerepes városa 1 éves, amit
méltó módon kíván az önkormányzat
megünnepelni.  A képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a Szilasligeti Népünnepélyt
2014. szeptember 6-án, az óvoda átadási
ünnepségét 2014. szeptember 6-án 10:00
órakor, a Kerepesi Körtéfa Fesztivált
2014. szeptember 7-én kívánja megtarta-
ni. A rendezvények lebonyolításához
szükséges 2 millió forint többlet támoga-
tással egyetértettek.

A Szabó Magda Városi és 
Iskolai Könyvtár könyvbeszerzési
keretének megemelése
A Könyvtár 2014. évi könyvbeszerzési
keretét 200.000 forinttal megemelték. 

A Szilasligeti Hét Vezér Íjász,
Solymász és Hagyományõrzõ
Egyesület támogatási kérelme

Kóbor Tamás bejelentette, hogy nem
szavaz e tárgyban, mivel õ az egyesület
elnöke. Az Egyesületnek a 2014. évi
hagyományõrzõ íjászverseny megrende-
zéséhez 50.000 forint támogatást szavaz-
tak meg. 

A Rákóczi Szövetség Beiratkozás
Ösztöndíj Programjának támogatása

Franka Tibor elmondta, hogy évek óta
hozzájárulnak gyermekenként 10 ezer
forinttal a felvidéki gyerekek oktatásához,
amennyiben magyar iskolába íratják be
õket a szülõk.
Kóbor Tamás, az Oktatási Kulturális és
Sport Bizottság nevében 100 ezer forintot
javasolt e célra és kérte, hogy az
önkormányzatot két fõ képviselje az
átadás során. A testület megszavazta az
elõterjesztést.

Tájékoztató a Polgármester 
átruházott hatáskörben hozott
döntéseirõl

A tájékoztatót a képviselõk tudomásul
vették.

Tájékoztató a lejárt határidejû 
határozatok végrehajtásának 
állásáról

A tájékoztatót a képviselõk tudomásul
vették.

A Szilasvíz Kft-vel kapcsolatos
döntések

A képviselõ-testület javasolja a Szilasvíz
Kft. taggyûlésének, hogy a Kft. követelés-
állományát faktoring cég részére értéke-
sítse, a kapcsolódó pályázati felhívást
készítse el, és dolgozza ki a követelésállo-
mány értékesítéséhez szükséges intézke-
déseket azzal, hogy az értékesítés
legkésõbb 2014. augusztus 31-ig megtör-
ténhessen. Kerepes Város Önkormányza-
ta a Szilasvíz Kft. 50%-os tulajdonosa.
A képviselõ-testület felkéri az Önkor-
mányzat ügyvédjét Kistarcsa város jogi
képviselõjével közösen, hogy az
augusztusi rendes képviselõ-testületi ülés-

re készítse el a Szilasvíz Kft.
megszüntetésére vonatkozó lehetõségek
bemutatását és tegyen javaslatot a Kft.
megszüntetésének legköltséghatéko-
nyabb módjára

Kerepesi általános iskolás 
gyerekek táborozási támogatása

A kerepesi gyerekek immár 8. éve
vesznek részt Vácdukán, nyári mûvészi
alkotó táborban. Bár az iskola már nem a
városhoz tartozik jogilag, de mivel a
Klébelsberg Intézményfenntartó Központ
nem támogatja a tábort, a testület a
támogatás megítélésérõl döntött, 50.000
Ft + Áfa összegben.

A Cribotán Kft. területbérleti 
kérelme

A Forma 1 három napjára ez a cég már
tavaly is bérelt területet. A képviselõk
most is hozzájárultak a kérés teljesítésé-
hez. A 60 nm-es területet 1000 Ft/m2/nap
díjért adták bérbe.

Védõnõi praxis 
finanszírozás-bõvítése

Dr. Vaszil László ismertette, hogy az egyik
védõnõi állás betöltésére egy magasan
képzett, gyakorlott, kerepesi lakost kíván-
nak alkalmazni. 
Gondot okoz azonban, hogy az egyes
védõnõi körzetekben nem azonos
helyzetû családok élnek, van könnyebb és
sokkal nehezebb körzet, ugyanakkor a
védõnõk díjazásánál az OEP az ilyen
jellegû nehézséget nem veszi figyelembe.
Ennek feloldására kérnek további havi
25.000 Ft-ot, amit a körülmények
figyelembe vételével a vezetõ védõnõ
osztana szét. A képviselõk támogatták a
javaslatot, s egyéb pótlék címén juttatják
át a kért összeget. 

Vendégek az ülésen
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Úgy kezdõdött, hogy az ott lakók kérésére Franka Tibor polgár-
mester kimélyíttette és megszélesíttette a patak medrét, hogy legyen
egy kis lubickoló a gyerekeknek. Egy szép kis tavacska alakult ki az
árnyas fák alatt, amit a gyerekek nagy örömmel fogadtak.

A horgászverseny megszervezésérõl Lakatos Jenõ, focista korában
ráragadt elnevezéssel Kempesz, számolt be készségesen: Jónás János,
pesti barátommal együtt horgászunk rendszeresen, s õ javasolta,
hogy ha hordjuk a halat ebbe a kis Franka tóba (létesítõjérõl kapta
nevet is a tó), akkor csináljunk egyszer egy versenyt is, nem a
felnõtteknek, hanem a gyerekeknek. Megbeszéltük Oláh Ibolyával, a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökével, aki örömmel fogadta a
javaslatot. Már csak azért is felkaroltuk — szúrja közbe Oláh Ibolya -
mert nemrégiben szerveztünk egy gyermek szépségversenyt, mi
rendkívül jól sikerült, de csupa kislány vett részt rajta. Kapóra jött az
ötlet, hogy a fiúkat kárpótolják ezzel a horgászversennyel.
Polgármester úr is eljött, sõt hozott 10 darab spicbotot a gyerekek-
nek ajándékba, hogy minden gyerek horgászhasson. Szeretnénk más-
kor is meghirdetni, mivel elbírna ez a kis tó 60 gyereket is egy
versenyen. Hal van bõven, de tudok hozni a saját tavamból bele 3
mázsát is, ha kell.

Egy csapat gyerek is elmondta horgász élményeit. Korcsek Viktor
lett az ötödik. Így meséli: én kilenc halat fogtam, de az volt a szabály,

hogy a kifogott halakat visszaengedtük a tóba. A többiek büszkén
mondják, hogy õk hordják az apró halakat ebbe a Franka tóba, amit
valahol másutt kifognak. Spicbottal szoktak úszózni, a legtöbb a
kárász és a ponty, de akad más fajta hal is tóban. Kukoricával, csonti-
val, gilisztával, kenyérrel, bojligolyóval, pellettel szoktak pecázni. 

A kapcsolódó rendezvényrõl Oláh Ibolyával beszélgettünk: 
Babgulyás készül a nagy bográcsban, a másikban pedig lecsó kol-

básszal, tésztával. Az szeretnénk, ha késõbb is megrendezhetnénk ezt a
horgászversenyt, de nem csak magunkban, hanem a magyar gyerekek is
eljönnének az iskolából. Jó lenne, ha most is olyan békesség és egyetér-
tés lenne a két népesség között, mint amikor még én voltam gyerek.
Semmi bajunk nem volt akkor egymással. Egybe jártunk, nagyon jó
viszonyban voltunk a magyarokkal. Csak egy jó pár éve romlott meg ez a
viszony. Tudjuk, mi az oka. Van a Gyár utcai cigányok közt néhány tolvaj,
s miattuk került ránk, becsületesekre is bélyeg. Jó lenne, ha a magyarok
nem vennének mindnyájunkat egy kalap alá, élnek itt tisztességes cigá-
nyok is. A tolvajokat mi is elítéljük, szégyelljük, de még az is lehet, hogy
nem mind Gyár utcai cigány, mert róják a falu utcáit máshonnét érke-
zettek is.

Mi segítene az itt élõk helyzetén? Oláh Ibolya mondja máris: 
Ha lennének olyan vállalkozók, akik adnának munkát az ittenieknek,

mert nagy a szegénység. Tudunk mi dolgozni és szeretnénk is, a férfiak

Horgászverseny a Gyár utcában

Üzenetekkel túlzsúfolt napjainkban,
annyira szelektálunk az információk között,
hogy csak nagyritkán engedjük meg
magunknak az elérzékenyülést, azt a pillana-
tot, amikor bizonyos dolgok megérinthetnek
és egész közel kerülhetnek hozzánk. És itt
mondanom sem kell, hogy mindannyiunkat
más és más rezdülések érinthetnek meg. Ez
így helyes, így van rendjén. Elmondom, mi is
volt számomra minden idõk egyik legerõtel-
jesebb üzenete, amely engem oly nagyon
elbûvölt, és ahányszor csak elolvasom, a
melegség végigjárja egész testemet, sõt ezen
túlmenõen, egész lelkemet. Nem várom el,
hogy bárki is megértse ezt, vagy bólogasson,
hogy milyen igaz, hiszen mindenkinek más a
szívállapota, más elképzelések és más elvárá-
sok birtokában van. Engem ez felettébb ellá-
gyított, és most szeretném megosztani. 

A kistarcsai parkban, nem messze tõlünk,
mindig elsiklottam amellett a bizonyos
székelykapu mellett. Székelykapu ide vagy
oda, sokat láttam ilyet már életemben.
Gondoltam. Semmi nagy érdekesség, hacsak
a ráfordított tömérdek munkát nem tekin-
tjük annak. És tegnapelõtt mindez
végérvényesen megváltozott bennem.
Elolvastam a fent belevésett mondandóját.
Ez számomra valami emberfeletti erõvel bír,
annyira lenyûgözött, hogy bátran kijelen-
thetem, eddigi életemben kevés üzenetnek
volt ekkora hatása számomra, mint ennek a
két sornak. Elolvastam tegnapelõtt, tegnap,
és ma is. Sõt, mivel a lányom ma hamarabb
odaért a biciklijével, emlékeztetett rá, hogy:
- anya, ezt most megint el kell olvasnod! És
Megtettem. Minden egyes szava ennek a
‘rideg fának’ mennydörgés számomra.

Lebilincsel. Biztos vagyok benne, hogy ha
még ezerszer elhaladhatok e kistarcsai
székelykapu elõtt, ezerszer fogom fennhang-
on elolvasni.   

„Torján születtem, lent a Székelyföldön, a
Vojna család segített világra jönnöm. Ide állí-
tottak engem Kistarcsára, mert közös a mag-
yar és a székely álma. Törjön szét gyûlölet-
haragnak bilincse, ‘testvér’ a ‘kistestvért’
hithûen szeresse. Széttört nemzetünket az
Isten segítse.”

Itt végérvényesen átértékelõdött bennem
a székelykapu fogalma. Egyfajta megko-
ronázása ez, mert ezek a szavak égetnek. Ez
a két sor szívemet teljességgel megérintette.
Bárki fogalmazta meg, ha idejön elém,
meghajlok elõtte. És köszönöm neki!!!

Csiki Enikõ, 2014. júl. 8.  Kerepes

A szó veleje, a velõ szava
A Franka tó partján

Kempesz 

Oláh Ibolya 
lecsót készít
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90 éves Kerepes legidõsebb díszpolgára

Mihalik Misi bácsi a napokban ünnepelte 90. születésnapját. A
Polgármesteri Hivatal és Kerepes Város Önkormányzata
nevében Lénártné Gyöngyi anyakönyvvezetõ és Kiss Károly
alpolgármester köszöntötték Õt, további jó erõt és egészsé-
get kívánva. 
Misi bácsi továbbra is aktív, újabb szobron dolgozik, mely az
„AZ ÉLETET ADÓ - AZ ISTEN, A TERMÉSZET ÉS A NÕ”
címet viseli. Sikeres munkát kívánunk a szobor mielõbbi befe-
jezéséhez, felállításához.

Történelmi egyházaink a Képviselõ-testületben!
Magyarországon szinte egyedülálló döntést hozott a
Képviselõ-testület 2014. június 30-i ülésén. Az országgyûlési
képviselõvel egyenrangúan, történelmi egyházaink közül a
kerepesi római-katolikus egyház plébánosa, Frajna András
esperes úr és a kerepesi reformátusok lelkésze, Koncz Zoltán
tiszteletes úr a jövõben állandó jellegû tanácskozási joggal
vehet részt a város képviselõ-testületi ülésein. Önkormányza-
tunk mindig is támogatta a magyar történelemben már bizo-
nyított egyházainkat, meg kívánjuk becsülni õket azzal, hogy a
képviselõ-testületben szívesen vesszük tanácsaikat városunk
napi gondjainak megoldásában, a helyi közügyek intézésében. 

Összefogás a FIDESZ-KDNP-vel

Az Összefogás Kerepesért Egyesület, a FIDESZ és a KDNP
helyi szervezetei választási szövetséget kötöttek a 2014-es
õszi helyhatósági választásokra. Az indoklás szerint ezt a szö-
vetséget az országos választási eredmények tükrében Kerepes
város érdekei tették szükségessé. 

Folyamatosan zajlik az ivóvízünket egészségesre váltó,
milliárdos nagyberuházás a városban

A Köztisztviselõk Napja azért
van, hogy a minden lakosért
munkálkodó köztisztviselõk
felelõsségteljes munkájára éven-
te egyszer rávilágítson a társada-
lom. Ezen a napon országszerte
egy szabadnapot kapnak a pol-
gármesteri hivatalok dolgozói,
amelyet közösen szoktak eltölte-
ni, kikapcsolódva a mindennapi
munkából.
Így történt ez Kerepesen is. A
Hivatal alkalmazottai egy remek
hangulatú szép napot töltöttek a
csömöri tó partján festõi környe-
zetben.

A Polgármesteri Hivatal közal-
kalmazottainak egy csoportja
Franka Tibor polgármester és
Kiss Károly alpolgármester tár-
saságában a csömöri tó part-
ján

Michalik Mihály, városunk díszpolgára átveszi az
emléklapot Kiss Károly alpolgármestertõl

Köztisztviselõk Napja
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Június 27-én, pénteken délután
megtartottuk bölcsõdénkben az
évzáróval egybekötött ballagást. A
gyermekek szüleikkel, nagyszüle-
ikkel, testvéreikkel elfogyasztották
a közös uzsonnát, majd minden
csoportot megleptünk egy saját
csokoládétortával. Az elköszö-
nõ gyermekeink saját jelükkel,

csoportnévvel, évszámmal ellátott fakanalat kaptak kis batyuval.
A Babaliget Bölcsõde 2014. augusztus 4-tõl augusztus 20-ig a
nyári leállás miatt ZÁRVA tart! NYITÁS 2014. augusztus 21-
én csütörtökön!

Babaliget Bölcsõde
Az idejében felismert 

melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat.
A Kerepesen lakó 45—65 éves nõk, akik utolsó mammog-
ráfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak,

amin szerepel, hogy mikor várják õket 
a Flór Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér

1. tel.: 06 (28) 507-126) vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat ingyenes.

Információ:
Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi

Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetõség adott!                       Éljen vele!
2014. július 28. — augusztus 4.

WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK
11

Ö
n
k
o
r
m

á
n
y
z
a
t

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA



2014. 7. szám • JÚLIUS12

T
á
jé

k
o
z
ta

tá
s

KEREPESI VÉLEMÉNY

A Magyar Közlöny július 8-i számában
megjelent miniszterelnöki határozat
értelmében a kormányfõ - Lázár János
Miniszterelnökséget vezetõ miniszter javas-
latára - Bács-Kiskun megyében Kovács
Ernõt, Baranya megyében Horváth

Zoltánt, Békés megyében Gajda
Róbertet, Borsod-Abaúj-Zemplénben
Demeter Ervint, Budapesten György
Istvánt, Csongrád megyében Juhász
Tündét, Fejér megyében Simon Lászlót,
Gyõr-Moson-Sopron megyében Széles
Sándort, Hajdú-Bihar megyében Rácz
Róbertet, Heves megyében Pajtók
Gábort, Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben Kállai Máriát, Komárom-Esztergom
megyében Kancz Csabát, Nógrád
megyében Szabó Sándort, Pest megyé-
ben Tarnai Richárdot, Somogy megyé-
ben Neszményi Zsoltot, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében Kozma
Pétert, Tolna megyében Horváth
Kálmánt, Vas megyében Harangozó
Bertalant, Veszprém megyében Takács
Szabolcsot, Zala megyében pedig Rigó
Csaba Balázst nevezte ki kormánymegbí-
zottá július 1-jei hatállyal.

A törvény szerint a kormánymegbízottak
vezetik a fõvárosi és megyei kormányhivata-
lokat. A mostani kinevezésekre azért volt
szükség, mert a miniszterelnök négyéves
mandátumának lejártával a korábbi vezetõk
megbízatása is megszûnt. 

A kormánymegbízott további munkavég-
zésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, a
megszigorított szabályok szerint nem lehet
országgyûlési képviselõ sem, továbbá helyi
önkormányzati képviselõ, fõvárosi, megyei
közgyûlés tagja, polgármester, megyei
közgyûlés elnöke, fõpolgármester,
alpolgármester, megyei közgyûlés alelnöke,
fõpolgármester-helyettes, nemzetiségi
önkormányzat elnöke és nemzetiségi
önkormányzati képviselõ sem. Tudományos,
oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi,
valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevé-
kenységet ugyanakkor végezhet. Az össze-
férhetetlenség érinti a most budapesti kor-
mánymegbízottá kinevezett - a tisztségben
Pesti Imrét váltó - György István
városüzemeltetésért felelõs fõpolgármester-
helyettest, akinek így errõl a posztjáról
távoznia kell.

A most kinevezett húsz kormánymegbí-
zottból nyolcan - Demeter Ervin, Széles
Sándor, Rácz Róbert, Kállai Mária, Szabó
Sándor, Tarnai Richárd, Harangozó Bertalan
és Rigó Csaba Balázs - az elõzõ kormányzati
ciklusban is betöltötték a kormányhivatal-
vezetõi posztot.

Budapest, 2014. július 8. - Kinevezte Orbán Viktor miniszterelnök a kormánymegbízottakat. Tarnai
Richárd Pest megyében folytatja a munkát.

Kinevezte a miniszterelnök
a kormánymegbízottakat
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„Az egyik szemem sir, a másik nevet.” Szól a közmondás. Így
vagyok most én is, hisz örülök, hogy túljelentkezés volt a tábo-
runkra. Sajnos, mert nem tudunk idén még több turnust indí-
tani, nem áll rendelkezésünkre, erre keret. A települési
önkormányzat költségvetésében, nem szerepel a nemzetisé-
gek támogatása, legalább is a Német Önkormányzat nem kap,
de más sem, tudtommal. Pedig a Barbertanya, amit tavaly is
felajánlottunk testületi ülésen az iskolának és másoknak is,
alkalmas terület, táborozásra. A több mint egy hektár bekerí-
tett gyümölcsös terület mindennel rendelkezik, ami ehhez
kell. Több mint 50 gyerek jelentkezett és a szülõkkel és taná-

rokkal együtt, már nem is fér-
nénk el egy buszban, ha rende-
lünk például kiránduláshoz.
Épp ezért úgy döntöttem, saját
felajánlásból vásárolok egy kis-
buszt Kerepesnek. Ezt most
legalább a csoportjaink és a
táborozók élvezhetik és vehe-
tik hasznát. Kirepültem hát
Brüsszelbe, Belgiumba és haza-

hoztam a képen látható kis buszt. Ez akár enyhíthetne is a
kerepesi közlekedési gondjainkon. Persze ha van, aki ezt így
akarja. A próbajáratot már tervezzük, amihez várom a javasla-
tokat. Auchan — és a korház érintése, Széphegy — Hollandia
bekapcsolásával, nyáron naponta az Aquaparkhoz is.
Idõpontok, útvonal, stb. még tervezés alatt. Addig is, szívesen
szervezem csoportjaink és a nyári táborozóink, ingyenes uta-
zását.
Fellépésen voltunk, Ráckeresztúron, ahol fergeteges sikert
arattunk. Köszönet vendéglátóinknak és az ottani polgármes-
ter asszonynak és alpolgármester úrnak, akik az helyi csoport-
jaiknak adott támogatásból rendeztek szinte minden héten
rendezvényt. Ennek keretében több vendég mellet, Kerepest
is meghívták. Mi képviselhettük településünket. A rádióban

meghallgatható volt a program és ismétlésre kerül még több-
ször is. Sok finomság, étel, ital és maximális hangulat mellet
zajlott le minden. Meghívóink, mondhatjuk kitettek magukért,
mi pedig fellépésünkkel a jó kedvrõl gondoskodtunk. Az
Aranyesõ és a Stammtisch német táncot adott elõ, a kórusunk
énekelt és Andresz Szofi. Õt lassan már Pest megye szerte
ismerik, amerre járunk. Most is megmentette a jó hangulatot,
mikor egy vendégcsoport nem készült el fellépéséve. Szofi
improvizált és mûsoron kívül elõadta Oláh Ibolya
—Magyarország címû dalát. Acapella, kíséret nélkül.
Fenomenális tapsvihart váltott ki. Köszönet mindenkinek a
szép napért!
A nyárközép köszöntés nem igazán hazai szokás, de pl. a skan-
dinávok ünnepnapként tisztelik. Nekünk is ünnep volt a
hétvége a Mezõ utcában, ahol utcabál rendezésében vettünk
részt a lakókkal. Az ünnepségrõl készült fotók a Facebook-on
és a Kerepesch X-press-ben is megtekinthetõek már. Nagyon
jól sikerült a zenés mulatság, ahova Bagdi Erzsi nótaénekest is
meghívtuk. Szomorú, hogy a közterületesünk energiáját az
veszi el fontosabb feladatától, hogy 150.000 Ft-ra büntessen
meg minket, mivel a mobil-WC-s csak három nappal késõbb
vitte el a városunk rendelkezésére bocsájtott, általunk bérelt
közillemhelyet. Ennek ellenére a további rendezvényeket
máris szervezzük.
Kis traktor fûnyíróval gazdagodott Német Önkormányzatunk.
Hóekével felszerelt, japán fûnyírótraktort vásároltunk, hogy a
táborhelyen ne legyen parlagfû és giz-gaz. Mellesleg, sokan
kértek meg, hogy elõttük is, a közterületen is vágjam le a
füvet. Mivel a Magtártéri játszótéren a gyerekek elvesztek a
„gazban” ott is levágtuk. Ha már arra jártam, ugye, a mezõ
utcai utcabál helyszínén ugyancsak ezt tettük. A Szilas utca
végén is, bár ott méteres volt mára gaz. De ha megkérnek,
egy jó szóért szívesen segít az NÖK ott, ahol a terep ezt enge-
di és a Kft-nk még nem jutott el.  

Springer Friedrich

Hurrá!!! Itt nyár!

Kerepes Város Önkormányzata nevében Franka Tibor polgár-
mester a:3941-5/2014. iktatószámú levélben értesítette
Springer Krisztinát, a NÖK elnökét a szabálysértési feljelentés
megtörténtérõl. A levelet nem teljes tartalmában közöljük!

„Tisztelt Springer Asszony!

A kerepesi NÖK elnökeként Ön engedélyt kért és kapott a Mezõ
utcában az Önkormányzat tulajdonában lévõ területre, ahol
2014. 07. 05-én reggel 8,30-tól este 21,30-ig szórakozhattak,
akik oda elmentek.

Az engedélyben szerepelt, hogy a rendezvényt követõen széket,
asztalt, szemetet és a mobil illemhelyet kötelesek eltávolítani a
közterületrõl. A Hivatal közterület felügyelõje jelentette 2014.
07. 07-én, hogy a WC - benne a tartalmával - ott árválkodik a
Mezõ utcában, ráadásul tárva-nyitva, összepiszkítva, ezért kellõ
bûzt árasztva a 34 fokos kánikulában. A járványügyileg sem min-
degy állapot felszámolására a rendezvényt követõ ötödik napon
sem került sor.

A közterület felügyelõ elment az Ön lakására, hogy jelezze a
felelõsségét, valamint helyi rendeletünk értelmében átadja a
mulasztásáról kiállított csekket. … (Ön) kiküldte Springer urat,

… aki … minõsíthetetlen hangnemben visszautasította a kérést
meg a csekket, és szidta az Önkormányzatot, Hivatalt, pol-
gármestert torkaszakadtából. Az esetrõl készült feljegyzést,
melyen körzeti megbízott rendõrünk is jelen volt…

Kínos és méltatlan viselkedésük azért is megdöbbentõ, mert
Kerepes Város Önkormányzata maximálisan igyekszik támogatni
a cigányokat, a szlovákokat és a németeket. Az Önök egyesülete
most kapott 100.000,- Ft. támogatást, sõt ingyen biztosítunk
helyet, adunk szakmai, jogi és pénzügyi tanácsokat, ingyen
másolják anyagaikat, leveleiket, röviden egyenjogú partnereink,
ami sok pénzébe kerül Kerepes Városának. Kérem, ne éljenek
ezzel vissza! 
...

Õszintén szerettem volna ennek a levélnek a megszületését elk-
erülni, ezért a közterület felügyelõt 2014. 07. 10-én arra kértem,
szólítsa fel a NÖK-öt a „bûzös és fertõzés veszélyes” állapot
megszüntetésére, a csekk kiegyenlítésére. A válasz ismételten
nem volt. 

Tisztelt Springer Asszony! Sajnálattal közlöm, hogy a fentiek
értelmében a szabálysértési feljelentést kénytelenek voltunk
megtenni.                                       Kerepes, 2014. július 15.”

Szabálysértési feljelentés 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ellen!
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Családi házaknál a burkolási-szigetelési munkák közül sok szempontból a terasz a legkritikusabb, mert sokkal
intenzívebben érik a különbözõ környezeti hatások, mint pl. a hõmérséklet változás és a nedvesség (a
teraszburkolat felületi hõmérséklete nyáron elérheti a 70 C fokot is!) Ezeken a helyeken a károsító hatás együtt
jelentkezik egyrészt a téli és nyári állapotok közötti hõmérséklet-különbséggel, másrészt a napsütéstõl felmelegí-
tett és a csapadék által hirtelen lehûtött feszültség-különbözet hatásával. 

Sok esetben a tulajdonosok úgy döntenek, hogy a teraszt, balkont, erkélyt és lépcsõt kültéri fagyálló járólappal
szeretnék burkolni, mivel mindenki szereti, ha ezek a felületek jól néznek ki. Sokan rengeteg pénzt adnak ki arra,
hogy a látható felszínt szép csempével burkolják, közben pedig az alatta lévõ láthatatlan, le nem szigetelt felülettel
nem törõdnek. Az ilyen módon burkolt terasz szép látványt nyújt, de tapasztalataink szerint két éven belül a jó
szigetelés hiánya problémát és persze a tulajdonosok számára sok mérgelõdést és anyagi veszteséget okoz.

A teraszoknál elengedhetetlen a megfelelõ lejtés kialakítása azért, hogy a csapadékvíz gyorsan távozzon a
felületrõl. Ennek a lejtésnek legalább 2%-nak kell lennie, még akkor is, ha vízszigetelés van a burkolt felület alatt.

A kenhetõ vízszigetelés kihagyhatatlan a tartóssághoz.
A rossz tapasztalatok ellenére mégis sokan megalapozott szigetelés nélkül fektetik le a burkolatot. A szigetelés

hiánya nem akadályozza a víz károsító pusztítását, amely éveken át tartó lassú szivárgással rombol. A talajban lévõ
pára/nedvesség átdiffundál a szigeteletlen aljzaton és kicsapódik a burkolólap hátoldalán, ami persze télen felfagy.
Ezért a gondosan letisztított alapfelületre — ami többnyire valamilyen betonréteg — kenhetõ, ún. folyékony fólia
vízszigetelést kell használni.

A csempeburkolatok nem , de a fuga szintén átengedi a vizet ,ezért olyat kell alkalmazni,ami vízzáróvá teszi a
felületet. Az ilyen fugaanyagok mûgyanta alapúak.

Amennyiben ezeket a jól bevált anyagokat használjuk, a terasz, a balkon vagy az úszómedence évtizedeken át
nem fog problémát jelenteni.

Hitkó László
Coll-Stock

Teraszburkolás — már elsõre véglegesen

Kistarcsa, Thököly u. 1.



WWW.DECENS.EU.FOLYÓIRATAINK
15

K
ö
z
é
le

t

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA

Nyár van!!! Ha csak kimon-
dom a szót, máris futkározni, ját-
szani van kedvem. Tudom,
tudom: kánikula, nyári zápor,
esetleg jégesõ, ... akkor is!

Nyáron sok mindent megte-
hetünk, amit egyébként nem. A
gazdim annak örül leginkább,
hogy nem kell sok ruhát felvenni,
sokkal kényelmesebben, lazáb-
ban járhat. A gyerekek általában
a strandolást szeretik legjobban,
és persze a szabadságot, hiszen
nincs iskola. Vannak, akik örül-
nek, hogy végre sütögethetnek a
kertben. Mások élvezik a friss
gyümölcsöket vagy a fagyizást.
Az alacsonyabb fûtésszámlát
sem bánják az emberek. Én
pedig mindnek egyformán örü-
lök: a gazdi gyorsabban le tud
vinni sétálni, tudok fürödni a
folyókban, szabad vizekben
(ugye, tudjátok, hogy strandra
kutyát vinni tilos? Csak a kifeje-
zetten kutyás strandokra mehet-
nek be állatok!), szívesen vagyok
a kertben az emberekkel, és
általában örülök, hogy jobb ked-
vetek van.

Viszont azt is tudom, hogy
(bocsássatok meg, de le kell

írnom) nyáron sokkal
felelõtlenebbül tudtok viselked-
ni. Néha csak lesek, amikor
látom, hogy tûzõ napon sapka,
kendõ nélkül jártok az utcán. Jó,
nekem sincs sapkám, de nagy
melegben bevizezi a buksimat a
gazdim. Nektek nincs gazditok,
tehát vagy takarjátok be a fejete-
ket, vagy vizezzétek be! Nálunk,

a Napfény Házában az
ellátottakra a segítõk vigyáznak,
õk húzzák rájuk a sapkát,
kendõt. Ti legyetek ügyesek, csi-
náljátok egyedül!

A másik, amit furcsálkodva
nézek, amikor alap úszástudás-
sal, nyeletlen balta technikával
beúszik valaki egy tó (még rosz-
szabb esetben bányató) vagy

folyó közepéig. Ott meg eszébe
jut, hogy õ igazából nem is tud
úszni... és jön a kapkodás, s
rosszabb esetben a tragédia.
Emberek! Vegyetek példát
rólunk! Mi, kutyák, tudunk
úszni. Mégsem csináljuk, hogy
erõnk szakadtáig ússzunk
BEFELÉ. Hiszen kell az az erõ
majd kifelé is...

Most, nyáron a Napfény
Házában is más egy kicsit az élet.
Többet vagyunk az udvaron (bár
legkésõbb 11 óra körül, a
legerõsebb napsütésben
bemegyünk a hûvös szobába),
sokat szellõztetünk. Talán ennél
is fontosabb, hogy nagyon sokat
kapnak inni az ellátottak (és a
kiskutyák). Délután pedig általá-
ban akad egy kis gyümölcs is.

Szerintem hasznos volna, ha
erre nem csak az ellátottak,
hanem mindenki odafigyelne a
nyáron: sapka a fejre,
óvatosság, erõs napfény
kerülése, sok folyadék, gyü-
mölcs. Higgyétek el, sokkal job-
ban lehet így élvezni a nyarat!

Legközelebb a kedvenc játé-
kainkról, foglalkozásainkról írok
nektek. Addig is legyetek jók!

Panka meséi 9.
A nyár (örömök és veszélyek)

Sziasztok! Panka vagyok. Foglalkozásom: terápiás
kutya. Fajtám: mudi. Kerepesen dolgozom, a Napfény
Házában. Ottani kalandjaimat írom le nektek.

Panka is bebújt a növények mögé az árnyékba



A kerepesi polgármestert és hivatalát
sok bírálattal és kritikával támadja több
helyi újság. Gusztustalan, fanatikus táma-
dásoknak van kitéve a polgármester. Mivel
polgármester választás elõtt vagyunk, úgy
látszik, a kampány egyre jobban eldurvul.
A sajtószabadság a korlátokon belül mind-
ezt megengedi, egyesek élnek is vele, és
mindent megtesznek a jelenlegi polgár-
mester lejáratására….

Csak azon csodálkozom, hogy a jelenle-
gi polgármesterünk a sok sárdobálást
türelmesen és ellenállás nélkül elnézi,
jelenleg még vitába sem bocsátkozik. Talán
azért, hogy van még idõ a kampányolására
és fontosabbnak tartja a város jelenlegi
problémáival foglalkozni. 

Én visszamenõleg 8 évig, áttanulmá-
nyoztam a Polgármesteri Hivatal testületi
üléseirõl szóló tájékoztatásokat. …
Teszem ezt azért, hogy akik csak néhány
éve lettek kerepesi lakosok, azok is tájé-
koztatást kapjanak a Polgármesteri Hivatal
8 éves munkájáról. Úgy gondolom, hogy a
szavazáson szavazati jogukkal õk is élni
kivannak, ezért jó, ha tájékoztatást kapnak
az elmúlt évek eredményeirõl. Ezért
összeírtam és felsorolom az általam meg-
ismert érdemi munkákat, melyet a polgár-
mester a falu, azaz most már város
fejlõdése érdekében végzett.

Felsorolom jelentõsebb beruházási, fel-
újítási és anyagilag támogatott munkáit
aszfaltút készítés 16 km 500 millió Ft
bölcsõde 360 millió Ft
faluház: 130 millió Ft
családsegítõ: 23 millió Ft
szilasligeti nyugdíjas ház 90 millió Ft
óvodák bõvítése 220 millió Ft
ivóvíz 1,1 milliárd Ft

temetõ kerítés, járda
sportpálya kerítés és kispálya építés
játszóterek építése
templom restaurálási támogatás

Ezeket az adatokat a képviselõ-testületi
ülés jelentéseibõl írtam ki, ezért úgy gon-
dolom, hogy a valóságnak megfelelnek. De
mivel nem rendelkezem visszamenõleg az
összes testületi ülés beszámolójával, a
kimutatásom esetleg nem teljes. 

De vannak, akik a polgármester munká-
jával elégedetlenek pld. említeném a
Teleház Hírlevél 10. évf. 6. sz. írásban a
seprû jelkép alatt megjelent nyilatkozato-
kat, ahol két jelenlegi képviselõ elmondja,
hogy õk az emlékmûvek ellen szavaztak.
Mivel Kerepesen én csak 3 emlékmûrõl
teszek említést: Szabó Magda írónõrõl, az
56-os emlékmûrõl, és a Trianoni
emlékmûrõl. Ezek az emlékmûvek felbe-
csülhetetlenek, milliókban nem mérhetõk.
Ezeknek nemcsak mûvészi értéke van,
hanem az utókor számára készültek, mint
a Szabó Magda emlékmû, az 56-osok
emlékmûve a hõsöknek és az áldozatok-
nak való tiszteletadás. A Trianoni emlékmû
az ország tragédiáját jelképezi és ez a jel-
kép a székelyeket, magyarokat, megille-
ti…                                                 N. B.

A levél további részeiben írt gondola-
tokat már nem közöljük, mert abban
személyeskedések is szerepelnek, mint
ahogy az írásban több helyen található
három pont is a kihagyott részleteket
jelöli. Ezt azért tesszük, mert tartjuk
magunkat elhatározásunkhoz, misze-
rint a Kerepesi Vélemény  legyen pár-
tatlan, s ne váljon kampánylappá. Mi
senkit nem szeretnénk pellengérre állí-
tani, akár adott rá okot, akár nem.

Szorítkozzunk a tényekre, s azok mérle-
gelése a választók dolga, mi nem kíván-
juk befolyásolni a döntésüket. Az írás
lerövidítéséért kedves levélírónktól
pedig elnézést kérünk.            (a szerk!)
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MÉRLEGEN - itthon, Kerepesen
Egy virágokkal teli kert közepén fek-

szem. Úgy érzem, a világegyetem egy kis
darabkája most az enyém. Tûz a Nap, a
természet halk zsongással dolgozik körül-
öttem. Van ebben a néma morajlásban
valami végtelen, valami örök. Egyféle nyu-
galmas, szomorú szépség. Olyasmi észle-
lés ez, mint amikor belehallgatunk a ten-
geri kagylóba, és a világmindenség csendes
neszezését, vagy a tenger különös zúgását
véljük hallani. Pedig csak a vérünk száguld
suhanva kis csöveinkben. Aztán
szendergésembõl felébredek, és megálla-
pítom, hogy itthon vagyok, és bizony
elaludtam Isten szabad ege alatt. Véget
értek hát az álmok szürreális percei a vég-
telen világ kerepesi szegletében. 

Azt mondják, az hibázik a legtöbbet, aki
többet is dolgozik. Ha ezt „lefordítjuk”
önkormányzatunkra, majd azonnal mér-
legre is tesszük a Franka Tibor vezette,
immáron a második ciklusát kitöltõ önkor-
mányzati testület tevékenységét, akkor
látható, hogy a jó eredmények oldalára bil-
len a mérleg nyelve. Tehát az apróbb hibák

ellenére, bizony vannak eredmények szép
számban. Ez az állításom számtalan adattal
bizonyítható, azonban most nem errõl
akarok írni. 

Az ellenzéki orgánumokban idõnként
olyan megnyilvánulásokat figyelhetünk
meg, ami messze túlmegy a megszokott
morális határokon. Tartalmát tekintve
ezek az öncélú írások és mondások több-
sége nem is igazán ellenzéki már, hanem
nyílt ellenségesség, és sértõ rágalom.
Kicsit már unalmas is. (Még csak azt nem
fogták rá a polgármesterre, hogy gyanútlan
hívõket borogat föl a járdán mise után, -
vagy valami ilyesmi.) Itt jegyzem meg, hogy
amennyiben valaki, vagy éppen valamely
szervezet egy adott közösségen belül a hát-
térben, vagyis kisebbségben van, attól még
nem válik minden igazzá, amit mond,
cselekszik, vagy éppen ír. Sõt! Egyre hitelte-
lenebbé válik az egész mondanivaló.
Kerepes lakosságának politizáló többsége
a sokszor ismételt, vagyis a szájbarágós
förtelmekre már egy jó ideje immunis. Az
emberek mostanában már unottan
legyintenek a repülõ sárcsomókra, mint a

bölcs nagymama az ufókra. Ráadásul eze-
ket a penetráns gombócokat régóta
ugyanazok passzírozzák. Erõlködnek, mint
Laci bácsi a traktorkerékkel. Mindebbõl az
következik, hogy ha valaki hivatásszerûen
gyûlöli Franka Tibort, még nem biztos,
hogy alkalmas polgármesternek is!
Önjelöltek pedig bõven vannak. Látszik az
is, hogy most már nem csak Franka Tibort
kell legyõzniük, hanem vetélytársaikat, és
idõnként önmagukat is. Így aztán
gyümölcsözõnek éppen nem mutatkozó
iparkodásuk hozadékaként erõs
izzadságszag lengi körül õket. Majd õsszel
egy kiadós választási hidegzuhany segít raj-
tuk.

Rengeteg hasznos energia megy el az
értelmetlen ellenségeskedésre, pedig a
közbiztonság javítása, vagy éppen a
városiasodás elsõ lépéseinek megtétele
mellett még sok egyéb közös feladat van,
amely békésebb környezetben eredmé-
nyesebben és gyorsabban végezhetõ. 

Kovács Ferenc

Készülõdés a polgármesteri választásra
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DELFIN GYÓGYSZERTÁR
2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 102. Tel.:06-28-999-050

Szolgáltatásaink: 

• teljes körû gyógyszertári ellátás, vénykiváltás, 
• rövid határidõvel egyedi igények szerinti gyógy-

szerkészítés,
• lejárt vagy fel nem használt gyógyszerek

begyûjtése,
• intézmények ellátása, vállaljuk a közületi

megrendelõk gyors, szakszerû kiszolgálását
• széles gyógytermék paletta, egyszerû és összetett

gyógynövényteák, 
• homeopátiás szerek, Schüssler-sók
• tápszerek, beteg- és csecsemõápolási cikkek,
• kötszerek, fertõtlenítõszerek, 
• gyógyvizek

• Kaqun víz, Kaqun gél
• kozmetikai termékek 
• házipatika, elsõsegélycsomag összeállítás
• •mentõláda feltöltése
• népszerû saját termékeinkbõl néhány: citromos

hidratáló kézkrém, rozmaringos fájdalomcsillapító
krém, kamillás popsikenõcs

• rövid idõn belül beszerezzük a gyógyszertár
kínálatában nem szereplõ speciális gyógyszereket,
homeopátiás szereket, gyógynövény készítménye-
ket

• ingyenes patikai újságok

Patikánkban végzünk:
• testsúly, testzsírtömeg mérés (ingyenes)

• vérnyomás mérés (ingyenes)
• összkoleszterinszint mérés (önköltségi áron)
• vércukorszint mérés (önköltségi áron)
• össztrigliceridszint mérés (önköltségi áron)

Nyitva tartás:

Hétköznap: 8 – 20 óráig 
Szombaton: 8 – 15 óráig

Vasárnap: zárva

Egészségpénztár és bankkártya elfogadóhely.
Hosszú nyitva tartás! 

Kitûnõ parkolási lehetõség!

Üdvözlök Mindenkit!

Bándy Györgynek hívnak. 
A Malom Logikai játékkal 
foglalkozom intenzíven.
A 2014-es Malom Európai
Bajnokságon (Németországban
rendezték) 6-dik helyezett lettem.

Malom logikai játékot oktatok fel-
nôtteknek és gyerekeknek.
Érdekemben áll a gyerekek gondol-
kodásának és képességeinek fejlô-
dése, valamint a felnôttek gondol-
kodásának további fejlesztése.

Mentális fejlôdések:
- önálló gondolkodás
- következtetôképesség
- kalkuláció
- információmegjegyzô képesség
- memóriakapacitás
- helyzetmegoldó gondolkodás
- figyelem
- koncentráció
- vizuális (képi) gondolkodás

Oktatással kapcsolatosan
érdeklôdni lehet: 

06-30-936-8730Mal
om 

logi
kai 

játé
k ok

tatá
s
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ESKÜVÕ ÉS MÁS CSALÁDI
RENDEZVÉNYEK FOTÓZÁSÁT

VÁLLALOM!
Tel.: 06 30 335 9050

Kerepes körzeti
megbízotti iroda két

rendõr munkatársa hiva-
talos, ügyeleti telefonszá-

ma:
06-20-559-8909
Ezen a telefonon a
körzeti megbízott

rendõrök bármikor
hívhatók.

A
Közterület-felügyelõ

elérhetõsége: 
06-20-559-8929.

Talán nem túlzok, ha azt
mondom: kevés olyan ókori
esemény van, amelyre iskolai
tanulmányainkból szinte mind-
annyian emlékszünk.
Leonidász király és 300 spártai
katonájának a Thermopülei
szorosban véghez vitt hõsi cse-
lekedete ezen kevesek közé
tartozik. Meglehet a többség
még az „Itt nyugszunk. Vándor
vidd hírül a spártaiaknak/megc-
selekedtük, amit megkövetelt a
haza.” sírversre is emlékszik.
Az azóta eltelt évszázadok
során számtalan
képzõmûvészeti, irodalmi
alkotás dolgozta fel a
Thermopülei ütközetet.
Néhány évvel ezelõtt még
hollywoodi szuperprodukció is
készült a csatáról. Pedig, ha úgy
nézzük, nem történt más ott,
mint 300 spártai — árulás révén
— elvesztett egy csatát a
hazájukat fenyegetõ perzsák
ellen. Aztán mégsem a gyõzõ
lett a gyõztes. A szorosban csa-
tát vívó spártaiakra ma az
egész világ, mint hõsökre
emlékszik. A perzsa hadsereg
meg eltûnt a történelmi
emlékezet süllyesztõjében.

Ha azt mondom,
Nyergestetõ, talán csak
nagyon keveseknek jut eszük-
be bármi is. Bevallom férfiasan,
tavaly nyárig nekem sem mon-
dott semmit ez a földrajzi név.
Az anyaországban nem tanu-
lunk róla, a köztudatban pedig
nincs benne a Háromszéki- és
a Csíki-medencét összekötõ
átjáró neve. Mi az amiért
Sólyom László köztársasági
elnök, dacolva a román kor-

mányzat és a hatóságok rosz-
szallásával, mégis elmegy oda?
Mi is történt ott 160 évvel
ezelõtt?

Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc utolsó napja-
iban vagyunk. 200 ezres orosz
haderõ lépi át az ország keleti

határát. Bem tábornok, az
erdélyi magyar csapatok
vezetõje döntõ vereséget
szenved Segesvárnál. Mindenki
elõtt nyilvánvalóvá válik,
ekkora túlerõ ellen nem lehet
felvenni a harcot. Konok
emberek a székelyek, ha vala-
mit elhatároznak, a világ
minden kincséért sem
tágítanak tõle. Ilyen volt a
magyar szabadság ügye is.
Tuzson János õrnagy és 200
székely katonája fejébe vette,
hogy a Csíkszereda felé
elõrenyomuló többezres
orosz hadtestet megállítja az
utolsó, stratégiailag védhetõ
ponton, a Nyergestetõn.

Nyergestetõ a Három-

széki-medencét és a Csíki
medencét összekötõ átjáró a
Csíki-havasok és a Torjai-hegy-
ség között. A 895 m
magasságban lévõ nyereg,
hágó az utolsó védhetõ hely az
Ojtozi-szoroson áttörõ csapa-
tok ellen. Számtalan véres

ütközet helyszíne volt tatár és
török beütésekkor.

A sokszoros túlerõben lévõ
orosz sereg nem bírt a széke-
lyekkel. Tuzson János honvédei
1849. augusztus 1-jén több-
ször is visszaverték az orosz
támadást. Mígnem egy román
pásztor a védõk hátába vezet-
te az ellent. 

Kányádi Sándor Nyerges-
tetõ címû versében így ír errõl:
„Végül csellel, árulással / délre
körülvették õket, / meg nem
adta magát székely, / mint a
szálfák, kettétörtek. / Elámult az
ellenség is / ekkora bátorság lát-
tán, / zászlót hajtva temette el /
a hõsöket a hegy hátán.”

A magyar történelem
Thermopülei csatája

Kányádi Sándor: 

Nyergestetõ
A néhai jó öreg Gaál Mózesre, 
gyermekkorom regélõjére is
emlékezve 

Csíkországban, hol az erdõk 
zöldebbek talán, mint máshol, 
ahol ezüst hangú rigók 
énekelnek a nagy fákon, 
s hol a fenyõk olyan mélyen 
kapaszkodnak a vén földbe, 
kitépni vihar sem tudja 
másképpen, csak kettétörve, 
van ott a sok nagy hegy között 
egy szelíden, szépen hajló, 
mint egy nyereg, kit viselne 
mesebeli óriás ló. 
Úgy is hívják: Nyergestetõ; 
egyik kengyelvasa: Kászon, 
a másik meg, az innensõ, 
itt csillogna Csíkkozmáson. 
Nemcsak szép, de híres hely is, 
fönn a tetõn a nyeregben 
ott zöldellnek a fenyõfák 
egész Csíkban a legszebben, 
ott eresztik legmélyebbre 
gyökerüket a vén törzsek, 
nem mozdulnak a viharban, 
inkább szálig kettétörnek. 
Évszázados az az erdõ, 
áll azóta rendületlen, 
szabadságharcosok vére 
lüktet lenn a gyökerekben, 
mert temetõ ez az erdõ, 
és kopjafa minden szál fa, 
itt esett el Gál Sándornak 
száznál is több katonája. 
Véres harc volt, a patak is 
vértõl áradt azon reggel. 
Támadt a cár és a császár 
hatalmas nagy hadsereggel. 
De a védõk nem rettentek 
- alig voltak, ha kétszázan -, 
álltak, mint a fenyõk, a harc 
rettentõ vad viharában. 
Végül csellel, árulással 
délre körülvették õket, 
meg nem adta magát székely, 
mint a szálfák, kettétörtek. 
Elámult az ellenség is 
ekkora bátorság láttán, 
zászlót hajtva temette el 
a hõsöket a hegy hátán. 
Úgy haltak meg a székelyek, 
mind egy szálig, olyan bátran, 
mint az a görög háromszáz 
Termopüle szorosában. 
Nem tud róluk a nagyvilág, 
hõstettükrõl nem beszélnek, 
hírük nem õrzi legenda, 
dicsõítõ harci ének, 
csak a sírjukon nõtt fenyõk, 
fönn a tetõn, a nyeregben, 
s azért zöldell az az erdõ 
egész Csíkban a legszebben. 
(1965) 
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E G É S Z S É G ,  D E R Û ,  É L E T E R Õ
Adj magadnak esélyt, hogy megtapasztald a természetes testtartás, lég-
zés, mozgás mindennapi életedet segítõ hatását!

Ingyenes Etka Erõgyûjtõ foglalkozások augusztusban!

Augusztus 07, 14, 28-án a szilasligeti Közösségi házban 18:30-20:00
Augusztus 06,13., 27-én a kerepesi Royal Station-ben 18:30-20:00

Kortól, nemtõl függetlenül bárki részt vehet a foglalkozásokon, csupán
kényelmes öltözék, szivacslap és az elhatározás szükséges.

Miklós Erika
az Erõgyûjtõ Módszer vezetõ oktatója

egészségtan tanár
tel.:0036-30/359-6053

Foto: Internet - vezess.hu
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