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Országos  
védettséget kapott  
a KÁLVÁRIA-HEGY

Hamarosan kezdik a Nefelejcs utca  
és a Széphegyi út burkolatának felújítását

Megemlékező beszédet mondott 
Gyuricza László polgármester 

Az ünnepségen megjelentek 
a képviselő-testület tagjai is

Az ünnepi műsorban az iskola diákjai szerepeltek 

SZEPTEMBERTŐL érhető el  
Kerepes Város applikációja!

Gyuricza László polgármester tavaly 
nyáron fordult a Kormányhivatalhoz, hogy 
szemlézzék a régészeti területként nyilván-
tartott Kálvária-hegyet. Ennek eredménye-
ként a Pest Megyei Kormányhivatal Ter-
mészetvédelmi hatósága október 12-én 
védetté nyilvánította a Kálvária-hegyen ta-
lálható földvárat és környékét. Ezen a he-
lyen található Kerepes középkori templo-
mának a maradványa is. A földvárat és a 
sáncot a török időkben a templom védel-
me érdekében építették. A templomot több-
szöri javítás után a 20. század elején bon-
tották le.   

A felújításra még márci-
usban pályáztak. Az „Önkor-
mányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” 
elnevezésű pályázaton belte-
rületi utak, járdák, hidak fel-
újítására lehetett támogatást 
kérni. A támogatási inten-
zitás 85%, maximum brut-
tó 43.587.192 forint lehetett, 
melyhez bruttó 6.538.079 fo-
rint mértékű saját erőt kell rá-
fordítani. A felújítást az Úz-
Trans Fuvarozó Kft. végzi. A kivitelezés 
során kicserélik a teljes pályaszerkeze-
tet, a szegélyeket és mindkét oldalon zú-
zottkőből 10 cm vastag és 50 cm széles 
padkát építenek. A meglévő kapubehajtó-

HÍREK

A negyedik hullám romló járványügyi 
adatai miatt 2021. október 28-tól a 
Flór Ferenc Kórház is bizonytalan időre 
bezárta kapuit a látogatók elől.
 Indokolt esetben a kórház főigazga-
tójától egyedi méltányosság kérhető.
 A látogatási tilalom betartása jár-
ványügyi szempontból kiemelt jelen-
tőségű, a kórház minden dolgozójára 
nézve kötelező érvényű. A vonatkozó 
jogszabály értelmében a tilalom meg-
szegőjére 30.000 forinttól 5.000.000 
forintig terjedő egészségügyi bírságot 
szabhatnak ki.

Látogatási tilalmat 
rendeltek el a Flór 
Ferenc Kórházban

Az elkészült applikációt a településen 
nagy érdeklődéssel fogadták, melyet 
mi sem bizonyít jobban, mint hogy 
ezalatt az idő alatt körülbelül már 
félezer felhasználó töltötte le.

ÖNKORMÁNYZAT

Kerepesen ünnepséggel  
emlékeztek meg  
OKTÓBER 23-RÓL
Kerepesen minden évben méltó módon emlékeznek meg a forrada
lom napjáról. Idén a koronavírusjárvány sem tudta befolyásolni 
a megemlékezést. A szervezők, a Szabó Magda Művelődési Ház és 
Könyvtár dolgozói október 22re hirdették meg az ünnepséget, azzal 
a céllal, hogy elkerüljék a budapesti nagy központi rendezvényt.   

A művelődési házban délután ötkor 
Farkas Zsuzsanna, a Szabó Magda 
Művelődési Ház és Könyvtár ve-

zetője köszöntötte a megjelenteket, megkü-
lönböztetett figyelemmel Gyuri cza László 
polgármestert, Bakai Kálmán alpolgármes-
tert, Farkas Domonkos alpolgármestert, a 
képviselő-testület tagjait, a civil egyesüle-
tek képviselőit, a hivatal és az intézmények 
vezetőit és munkatársait. Ezután felkérte 
Gyuricza Lászlót, hogy mondja el megem-
lékező beszédét, aki egyfajta kortörténeti 
áttekintést adott az ötvenes évekről.
 A polgármester kihangsúlyozta, hogy 
„az első reménysugarat a változásra, az 
embereket megnyomorító Rákosi dikta
túra megdöntésére, Sztálin 1953-ban be
következett halála utáni hónapok nyújtot
ták. Ekkor lett Nagy Imre miniszterelnök, 
akinek a fő erejét az adta, hogy az Auró
ra idején is már géppisztollyal állt a vörös 
csillag alatt” Gyuricza László kitért arra 
is, hogy Nagy Imre ígéretei bizakodással 
töltötték el az embereket, amit megerősí-
tett a nemzetközi politikai helyzet enyhü-
lése is. Egy ország kezdett újra remény-
kedni. Kétségtelen tény, hogy 
Rákosihoz és azt őt kiszolgá-
lókhoz képest Nagy Imre re-
former politikusnak számított. 
1955-re megváltozott min-
den az országban. Az ifjúság 
szervezkedni kezdett, megala-

kult a Petőfi Kör, ami a radikális átalaku-
lásnak lett a motorja. Az 1956-os forra-
dalom elindításánál ott találjuk a magyar 
ifjúságot. A polgármester elmondta, hogy 
a forradalomhoz vezető úton az első lé-
pést Rajk László és mártírtársainak újra-
temetése adta meg. 1956 nyarára a helyzet 
egyre tarthatatlanabbá vált az országban. 
Október 6-ka után felgyorsultak a folya-
matok, az ifjúság – főleg az egyetemisták 
és az értelmiségiek – lázas szervezkedés-
be kezdtek, majd október 23-án egy csen-
des, szolidáris tüntetést szerveztek a len-
gyel október mellett. A békésen indult, 
majd véres megtorlásban végződött tünte-
téssel megkezdődött az 56-os forradalom, 
a magyar csoda 12 napja. Gyuricza László 
beszéde végén Nagy Imre felelősségét fir-
tatva elmarasztalta az 1958-ban kivégzett 
miniszterelnököt. Kihangsúlyozta azon-
ban, hogy az igazi bűnösöket nem büntet-
ték meg, sőt utódaik 2010-ig – négy év ki-
vételével – töretlenül bitorolták az ország 
vezetői pozícióit.  Akiknek ez nem tetszett 
azt a rendőrség bevetésével „fegyelmez-
ték”. Végezetül azt kérte Gyuricza László 
polgármester, hogy ezen a napon emlékez-

zünk az állami terror 15-ik és 
az 56-os forradalom 65-ik év-
fordulójára.  
 A rendezvény a Széchenyi 
István Általános Iskola tanuló-
inak megemlékező műsorával 
folytatódott. A diákok az 56-
os forradalom pillanatait idézték fel, amit 
nagy átéléssel adtak elő. Felkészítő taná-
rok Perneki Gabriella, Restás Andrea, 
Ragoncza Imre és Bécs Bence voltak.
 Az ünnepi megemlékezés a Hősök Em-
lékművénél fejeződött be, ahol az önkor-
mányzat nevében Gyuricza László és Bakai 
Kálmán, az intézmények nevében Horváth 
Vera, Tajti Krisztina és Hutvágner Csabá
né, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Kerepesi Német Kultúregyesület részéről 
Springer Krisztina elnök és Héjjáné Toldi 
Anna, a Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat és a Pávakör Egyesület részéről Zombo
ri Hubertné és Kocsis Borbála koszorúzott. 

 A Hősök Emlékművénél 
tisztelgett még Farkas Domon-
kos és Farsang Péterné (Fi-
desz), Nagy Irén (Pátria Egye-
sület), Szabó Adél és Bencze 
Edit (Székely Hagyományőrző 
Kör).  P.Gy.
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Koszorúzásra várva

Farkas Domonkos és Farsang  Péterné  
a Fidesz nevében koszorúzott

A gyerekekkel együtt táncolt  
Restás Andrea és Ragoncza Imre 

A z önkormányzat részéről nem tit-
kolt cél, hogy egy olyan kommuni-
kációs eszközt hozzon létre, amely-

lyel az emberek könnyebben megoszthatják 
panaszaikat, problémáikat a városvezetés-
sel. Ezért az applikáció elkészítésénél na-
gyon fontos szempont volt, hogy kerepesi 
lakosként lehessen az applikáción keresz-
tül bejelentést tenni Kerepesi Polgármesteri 
Hivatala felé. Az alkalmazáson belül ezért 
létre kellett hozni egy bejelentés menüpon-
tot, amelyen keresztül bárki, aki letölti azt 
és bejelentkezik, el tudja küldeni közérde-
kű bejelentését vagy panaszát egyszerűen 
a telefonjáról is online módon. Úgy tűnik, 
hogy a lakosság örömmel vette ezt a lehe-
tőséget és él is vele. A legtöbb bejelentés az 
illegális hulladéklerakás témakörben érke-
zett, de sokan jelezték a rendszeren keresz-
tül a településen előforduló út-
hibákat is. Kaptunk bejelentést 
közvilágítási hibák vagy ép-
pen a megrongált köztéri eszkö-
zök kapcsán is. Ha egy problé-
ma megoldódik, akkor azt bárki 
megnézheti a megoldott problé-
mák menüpont alatt.

 Minden kerepesi lakost arra bízta-
tunk, ha problémát észlelnek, jelezzék 
felénk, és megteszünk minden tőlünk 
telhetőt a probléma megoldása érde-
kében. Az applikációt bárki letölthe-
ti Androidos telefonok esetében a Play 
Áruházból, illetve iPhone telefonok ese-
tében az App Store-ból.

 A bemutató videó megtekin-
téséhez keresse fel a város hon-
lapját vagy az itt található QR 
kód segítségével azonnal meg-
nézheti mobiltelefonjával a 
részletes tájékoztatónkat. Prob-
léma, javaslat esetén írjanak az 
applikacio@kerepes.hu-ra.

kat az átépítés nem érinti. A felújítást 30 
m-es szakaszonként végzik, így az utcák-
ba a kétoldali behajtást folyamatosan biz-
tosítják. A munkát november 3-án kez-
dik, és november 30-án fejezik be. 

Műszaki bejárás a Nefelejcs utcában 
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TÁJHÁZAT LÉTESÍTENEK  
a Tavasz utcában 
TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

Mindennapjaink jelenségévé 
vált az a „trükkös” bűnelkö-
vetési módszer, amely nem 
csak az egyedül élő idősko-
rúakat érinti. Az elkövetők 
leggyakrabban telefonon 
keresik fel lehetséges áldo-
zataikat, de személyesen is 
megjelenhetnek.
 Gyakori, hogy a csalók különféle szolgáltatók 
munkatársainak vagy hivatalos személynek ad-
ják ki magukat és hihetőnek tűnő magyarázatok-
kal, kérésekkel (villanyóra, vízóra, gázóra leolvasás, 
túlfizetés stb.) próbálják elnyerni a bizalmat, be-
jutni a lakásba vagy pénzváltás ürügyén nagyobb 
összegű készpénzt, illetve pénz átutalását kérni.
 Az elkövetők új történetek kitalálástól sem ri-
adnak vissza.
 
Kérjük, ha önkormányzat, egészségügyi in-
tézmény, vagy más szolgáltató nevében kere-
sik fel Önt túlfizetés, vagy egyéb pénzösszeg 
átadása céljából, ne dőljön be a csalóknak, és 
ne engedjen be idegen embert a lakásába!
 •   Ne bízzon meg az idegenekben!
 •   Ha gyanús telefonhívást kap,  

azonnal bontsa a vonalat!
 •   Amennyiben családtagra hivatkozással  

keresik meg, haladéktalanul vegye fel  
a kapcsolatot családtagjával.

Ellenőrizze a hívás 
valóságtartalmát!
 •   Soha ne adjon át pénzt vagy más értéket,  

ne utaljon pénzösszeget idegenek számára!

Bűncselekmény gyanúja esetén, kérjük,  
azonnal értesítse a rendőrséget az ingyene-
sen hívható 112-es segélyhívó számon.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

RENDŐRSÉGI  
FELHÍVÁS 
– Ne dőljön be  
a csalóknak!

ÖNKORMÁNYZAT

Legutóbb szeptember 30án ülésezett a képviselőtestület. Gyuri cza 
László polgármester napirendek előtt javasolta a „Döntés a Szé
rüskertben található közutak” elnevezése előterjesztést levenni 
a napirendről, mivel a beterjesztő Nagy Irén képviselő asszony 
visszavonta az előterjesztését. Egy napirendet viszont sürgősséggel 
kért felvenni: Döntés Pest Megye Önkormányzatának közgyűlése 
által adományozandó Év Polgárőre díjra jelölést. Így összesen 14 
napirendet tárgyaltak. Ezen az ülésen a képviselők többek között 
megszavazták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást, elfogadták a Kerepesi 
Babaliget Bölcsőde és a közterületfelügyelet beszámolóját, 
döntöttek az Év Polgárőre díj előterjesztéséről, a Kerepesi Városi 
Sport Egyesület kérelméről és a Tavasz utcában létrehozandó 
tájházról. Zárt ülésen eredményt hirdették a Nefelejcs utca és a 
Széphegyi út aszfaltburkolatának felújítására kiírt pályázatról. 

Kerepes idén is csatlakozott  
a Bursa Hungarica pályázathoz 
A csatlakozással az önkormányzat vállal-
ta, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. 
évi fordulójában 1.000.000 forint forrást 
biztosít. A 2022. évi pályázati fordulóhoz 
való önkormányzati csatlakozás határideje: 
2021. október 1. Az ösztöndíjprogramhoz 
történő csatlakozás önkéntes. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév 

második (tavaszi), illetve a 2022/2023. tan-
év első (őszi) féléve. 
 A pályázatok benyújtási határideje: 
2021. november 5. volt. A beérkezett pá-
lyázatokat a Köznevelési, Kulturális és 
Nemzetiségi Bizottság bírálja el, amelynek 
döntéséről az elbírálás utáni soron követ-
kező ülésen tájékoztatja a testületet.

Elfogadták a Babaliget Bölcsőde beszámolóját
Hutvágner Csabáné intézményvezető be-
számolójában kiderült, hogy A 2020/2021-es 

nevelési évet is a koronavírus határozta meg. 
A szülőknek tervezett családi programok el-
maradtak, de a májusi enyhítések után júni-
usban az évzárót meg tudták tartani az ud-
varon, ami a sok korlátozás után kellemes 
hangulatban telt.
 A márciusi országos óvoda- és iskolabe-
zárások a bölcsődéket nem érintették. Ke-
repesen 2021. március 23-ig tudtak dol-
gozni, utána a dolgozók és családtagok 
megbetegedése miatt először április 1-ig, 
majd a rendkívüli szünet meghosszabbí-
tása miatt április 9-ig volt zárva az intéz-
mény. 
 A Babaliget Bölcsődében két egység-
ben, négy csoportban látják el a kisgyer-
meket. A 2020/2021-as nevelési évben a 
bölcsödében 46 beíratott gyermeket láttak 
el. Jelenleg a férőhelyek folyamatosan töl-
tődnek fel attól függően, hogy a szülőnek 
mikor kell újra munkába állnia. A bölcsö-
dében a jelentkezés folyamatos. Ebben az 
időszakban nem volt egy éven aluli gyer-
mek. Kisebb létszámmozgás egész évben 
tapasztalható, költözködés, testvér születé-
se, munkaviszony megszűnése miatt. A ki-
iratkozott gyerekek helyére a várakozó lis-
táról azonnal tudják pótolni a létszámot. A 
kisgyermeknevelők napi hét órát töltenek 
a csoportban. Heti váltásban „csúsztatott” 
műszakban dolgoznak, lépcsőzetes mun-
kakezdéssel.

Elfogadták a közterület- 
felügyelők beszámolóját
2021-ben összesen 180 óra túlórát teljesí-
tettek a felügyelők. Ennek legnagyobb ré-
sze rendőrségi kérelemre a kameraképek 
ellenőrzésével telt, továbbá a rendőrséggel 
közösen adott hétvégi szolgálatokból adó-
dott. A közterületi kamerák azért fonto-
sak a felügyelők munkájában, mert növelik 
a hatékonyságot. Ezért is fontos a rendszer 
bővítése és fejlesztése.
 Az elmúlt időszak megmutatta azt is, 
hogy egy karbantartott térfigyelő rend-
szer segítségével könnyebben felderíthe-
tők a szabálysértések és a bűncselekmé-
nyek. Ennek köszönhetően sikerült betörőt 
és erőszaktevőket is rövid időn belül elfog-
ni. Számos esetben segített már a rendszer 
leleplezni és beazonosítani az illegális hul-
ladékot lerakó személyeket is.  A lakossá-
gi hulladék elhelyezése kapcsán javulás ta-
pasztalható, mert a rendszeres ellenőrzés 
hatással van az elkövetők aktivitására.

Tájházat létesítenek a Tavasz utcában 
Farkas Zsuzsanna, a Kerepesi Települési 
Értéktár Bizottság elnöke javasolta, hogy a 
néhai Horváth házaspár (népművészek, fa-

faragók voltak) háza megfelelő helyszíne 
lehetne egy tájháznak, ahol a település tár-
gyi értékeit helyezhetnék el. A bizottság 
által összegyűjtött tárgyakból egy állandó 
kiállítást, illetve időszaki kiállítást is lehet-
ne itt rendezni, de egyéb programokat, pél-
dául kézműves foglalkozásokat, táborokat 
és előadásokat is rendezhetnének a Tavasz 
utcai ingatlanban.
 A tájházat a Szabó Magda Művelődési 
Ház és Könyvtár telephelyeként kellene 
létrehozni, amelynek szakmai felügyele-
tét a Kerepesi Települési Értéktár Bizott-
ság látná el. Képviselő-testület megbízta 
a Kerepesi Települési Értéktár Bizottsá-
got a tájház szakmai programjának a ki-
dolgozásával, a Polgármesteri Hivatalt 
pedig az alapító okiratának az elkészíté-
sével. A jelenleg még tartó hagyatéki el-
járás lezárását követően lesz lehetőség 
elindítani a tájház bejegyzésének folya-
matát.
  
A Kerepesi Városi Sport Egyesület  
nagyobb támogatást kér
A Kerepesi Városi Sport Egyesület elnö-
ke, Kővári Péter kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz, amiben azt kérte, hogy 
emelje meg a képviselő-testület azt a tá-
mogatási összeget (24.874.912 Ft önrész), 
amit a 2019. február 28-i testületi ülé-
sen a KVSE által az MLSZ Sportfejlesz-

tési Programjára benyújtandó pályázatá-
hoz kért, amit a Kerepes, Bartók Béla utca 
18. szám alatti önkormányzati ingatlan el-
adásából kívánt fedezni. A kérelem in-
doklásában a KVSE elnöke azt írta, hogy 
a határozat óta eltelt 3 évben mind az épí-
tőanyagok, mind az ingatlanok ára jelen-
tősen megnövekedtek, ezért a pályázatuk 
megvalósíthatósága érdekében az önkor-
mányzat emelje fel a biztosítandó önrész 
összegét az érintett ingatlan jelenlegi for-
galmi értékére és ezt az összeget biztosít-
sa a KVSE részére.
 Az ellenzéki képviselők az előterjesz-
tést nem támogatták, mert szerintük Kővá-
ri Péter 2018 óta nem tájékoztatta a képvi-
selő-testületet a pályázat részleteiről. Nem 
tudja senki, hogy milyen szerződést kö-
töttek az MLSZ-szel és miért nem kap-
ták meg eddig a pályázati pénzt. Végül a 
képviselők 7 igen és 4 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: a képviselő-tes-
tület a 47/2019. (II.28.) Kt. határozat által 
biztosított 24.874.912 Ft önrész összegét 
akként módosítja, hogy a KVSE által az 
MLSZ Sportfejlesztési Programjának ke-
retén belül benyújtott pályázatához bizto-
sított önrészként az önkormányzat tulajdo-
nában álló, Kerepes, Bartók Béla utca 18. 
szám alatti ingatlan jelenlegi forgalmi ér-
tékén történő értékesítéséből befolyt vétel-
árának összegét biztosítja. P.Gy.

Hirdetés

| Kétféle napi menü | Kiszállítás | Elvitel |
| Netes rendelés | Esküvők 2021 |

Telefon: 06-30/583-7371 • kisgombocetterem.hu 
2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 20. • Nyitva: hétfőtől péntekig: 11–16 óráig.
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A VÁROS ÉLETÉBŐL

A szépkorúakat ünnepi  
programmal köszöntötték  
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁN

Elkezdik AZ ISKOLA BŐVÍTÉSÉT

Idén nagyon nagy volt az előkészület Kerepesen. A programot 
szervező Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár közösségi 
felületén arról tájékoztatta az időseket, hogy különjáratot indít 
október 3án vasárnap a SzilasligetHungaroring buszfordulótól 
a Szabó Magda Művelődési Házig. A busz minden megállóhelyen 
megállt. A rendezvény után a különjárat haza is vitte a szépkorú
akat. Ezzel a lehetőséggel sokan éltek, így nem volt meglepő, hogy 
teltház alakult ki a művelődési házban az idősek világnapján. 

Látványos fejlesztés valósult meg nyáron a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskolában.  
A diákok nagy örömére a Kerepesi Városi Sport Egyesület sikeresen pályázott a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetségénél a sportpálya elkészítésére. A beruházás Kerepes 
Város Önkormányzat hozzájárulásával és támogatásával (az önkormányzat a 3 millió 
forintos pályázati önrészt biztosította), a Dunakeszi Tankerületi Központ, a Kerepesi 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft., valamint egyéni felajánlások révén valósult meg. 

INTERJÚ

Ünnepi beszédet mondott Gyuricza László

A képviselők bonbonnal köszöntötték az időseket A z ünnepségen jelen volt Gyuri
cza László polgármester, Sipos 
György, a Pénzügyi, Ügyren-

di és Fejlesztési Bizottság elnöke, Nagy 
Anna, az Egészségügyi, Szociális és Sport 
Bizottság elnöke, Zombori Hubertné, a 
Köznevelési, Kulturális és Nemzetiségi 
Bizottság elnöke és Farsang Péterné kép-
viselő. Az ünnepelteket Farkas Zsuzsan
na intézményve-
zető köszöntötte, 
majd ünnepi beszé-
det mondott a vá-
ros polgármestere, 
Gyuricza László. 
Mondandója ele-
jén kihangsúlyoz-
ta, hogy „48 évesen 
beszédet monda
ni szépkorúak előtt 

csak lélekben lehet” … „Szeretni, adni, 
támogatni tettel, életbölcseséggel és a leg
drágábban, ami minden embernek van, a 
lelkünkkel lehet” … „Nagyszülőként szin
te mindenki ráébred arra, hogy jó dolog 
cinkosnak lenni” Ezzel arra utalt a pol-
gármester, hogy a nagypapák és nagy-
mamák azok, akik az unokákkal össze-
játszva megengednek tiltott dolgokat is. 
Az ő nagyszülei is ilyenek voltak. Gyu-
ricza László beszéde végén megköszön-
te a nagymamáknak, a nagypapáknak és a 
szépkorúaknak, hogy segítenek, és támo-
gatják a fiatalabb generációkat.
 A polgármester beszéde után, Sipos 
György mondta el jókívánságait. Kihangsú-
lyozta, hogy „nem az a lényeg, hogy ki hány 
éves, hanem az, hogy a szíve legyen mindig 
fiatal.”A képviselő beszéde végén egy-egy 
bonbonnal ajándékozta meg az ünnepelteket, 
amit a Fidesz frakció képviselői a tiszteletdí-
jukból vásároltak meg.
 Ilyenkor megszokott dolog, hogy egy 
fergeteges műsort állítanak össze a szerve-

zők, most is valami 
hasonlóra számítot-
tak az idősek, ami 
nem is maradt el, 
hiszen a Budapesti 
Randevúban szín-
padra lépett Vágó 
Bernadett, a Fővá-
rosi Operettszín-
ház színésznője és 
partnere Miller Zol

tán, eMeRton-díjas szí-
nész, énekes. A város-
ba éppen beköltözött 
előadóművész házaspár 
először lépett fel Ke-
repesen és ismert mu-
sicalekkel, pop és köz-
kedvelt operett slágerekkel szórakoztatták 
a közönséget. Az „Egy Délibábos Hor-
tobágy”, a „Szép város Kolozsvár” és a 
„Hajmási Péter” című operett slágereket a 
szépkorúakkal együtt énekelték a művé-
szek. A produkciót vastapssal jutalmazta a 
lelkes közönség. 
 Ezután a szilasligeti nyugdíjasok, a 
NYUSZI táncosai bemutatták a senior 
örömtáncot. A szenior örömtánc egy for-
radalmian új közösségi táncforma, mely 

az idősödő embernek segít so-
káig fittnek maradnia, és kés-
lelteti a demencia kialakulását.
 A műsor után szeretet ven-
dégség várta a szépkorúakat, 
az asztaloknál mindenki talált 
kedvére való finomságot.

P.Gy., fotó: Hortobágyi László 

Sipos György képviselő 
is közsöntötte 
a szépkorúakat 

Senior örömtánc bemutatót tartottak  
a szilasligeti nyugdíjasok

Vágó Bernadett és Miller Zoltán

A ugusztus 28-án és 29-én társadal-
mi munkában fejezték be azt, ami 
nem szerepelt a pályázati kiírás-

ban, vagyis rendbe rakták az iskola udva-
rát. Napjainkban is több frissen ásott árkot 
lehet látni az iskola környékén. Sokan arra 
gondoltak, hogy elkezdődött az iskola bő-
vítése, de ezek a munkák nincsenek össze-
függésben ezzel. A látszat ellenére azonban 
hamarosan mégiscsak elkezdik az isko-
la bővítését. Kaczurné Méder Tímea intéz-
ményvezetőt az épület bővítéséről, az iskola 
elmúlt évtizedéről és arról kérdeztük, hogy 
jelenleg milyen célokat tűzött ki maga elé 
Kerepes legnagyobb oktatási intézménye.

– Október végén, november elején mire 
készülnek? 
 – Elindul az iskola bővítése, tehát erre 
készülünk. Erre azért van szükség, mert az 
iskola létszáma évről-évre bővül. Pár év-
vel ezelőtt még 250 diákunk volt, ebben a 
tanévben pedig már 500-an vagyunk, a di-
ákjaink 24 osztályt töltenek meg. Ennek 
következtében nagyon szűkös a hely az is-
kolában. Ezért ebben a tanévben a táncter-
met is osztályteremmé kellett átalakítani.

– Jelenleg három konténer teremmel ren-
delkeznek, ami még az előző tanévben ide-
iglenesen megoldotta a tanulók elhelye-
zését. A bővítéssel hány tantermet tudnak 
kialakítani?
 – Összesen négy tanteremmel bővül az 
iskola. Ha a konténer termeket felszámol-
juk, akkor csak egy tanterem bővítésről be-
szélhetünk, így nem tudjuk kiváltani a kon-
ténereket. Nagyon bízom abban, hogy a 
tankerületnél is így gondolják. Jó lenne, ha 
lennének különböző szaktantermeink, a 
könyvtárnak is kellene egy nagyobb helyi-
ség, tehát meg tudjuk indokolni, hogy miért 
maradjanak itt a konténerek.

– A bővítést hogyan kell elképzelni?
 – Állami beruházásban az engedélye-
zett tervek szerint a négy tantermet a főépü-
let előtti bejárathoz építenék. Az itt találha-
tó pici udvar megszűnne, a bejárat helyére 
kerülne a négy tanterem. A földszinten lesz 

a liftakna, a kazánház, a porta, a két épü-
let közötti átjáró, mosdók. Az első és a má-
sodik emeleten lesz két-két tanterem. Voltak 
olyan elképzelések is, hogy emeletráépítés-
sel bővítenék az épületet, de a statikai fel-
mérés szerint ezt a főfalak nem bírnák el. 

– Az előkészületek miatt már most lezár-
ták a főbejáratot. Jelenleg nagyon körül-
ményesen lehet bejutni az iskola épületé-
be! Meddig marad ez így?
 – A tervek szerint legalább egy évig. 
A 2021/2022-es tanévet így kell végigcsi-
nálnunk. Egyébként megpróbáltunk min-
dent kitáblázni. A főbejárathoz részletes ki-
írást helyeztünk el, ahol arról tájékoztatjuk 
a szülőket és a diákokat, hogy az épületbe 
az Alföldi utca felőli kiskapun, a sportud-
varon keresztül lehet bejutni. Ezért a portát 
is át kellett helyeznünk. Egyelőre tanári fel-
ügyelettel oldjuk meg a kapu nyitását és zá-
rását. Bízom benne, hogy a tankerület se-
gítségével meg tudjuk oldani az ideiglenes 
kapu elektromos működtetését, amit a por-
táról tudnak majd kapcsolni. Kihelyezünk 
még egy kapucsengőt is, amivel jelezni lehet 
a portársnak. Ha túl nagy lenne a jövés-me-
nés – például reggeli időszakban – akkor ki-
nyitjuk a sportudvar kétszárnyú kapuját is.
 A kialakult helyzet nagy kihívás elé állít-
ja az iskolát, hiszen nekünk, pedagógusok-
nak az elsődleges szempontunk diákjaink 
biztonsága. Fokozza a nehézséget, hogy a 
tél még előttünk áll. Ilyen körülmények kö-
zött könnyen megfázhatnak a tanulóink 

– Beszéljünk a megvalósult beruházá-
sokról is. A sportpálya mellett egy má-
sik pályát is átadtak tanévnyitóra a gye-
rekeknek. Ez pedig nem más, mint az 
elhíresült Decathlon pálya. Erről mit le-
het elmondani?
 – A Decathkon pályázatnak és a pálya 
megvalósításának tavaly volt egy határide-
je, amit kár lett volna kihagyni. A határidő-
ket tartva a létesítmény elkészülhetett, de 
konkrétan nem tudtuk használhatóvá tenni, 
ugyanis a terület vízelvezetését még meg 
kellett oldanunk és a megsüllyedt kerítést is 
ki kellett javítanunk. A tanévnyitóra ezeket 

a problémákat sikerült 
megoldanunk.

– A nagy sportpálya mi-
lyen pénzből és támogatás-
ból valósult meg?
 – A Magyar Kosárlabdázók Orszá-
gos Szövetségétől a Kerepesi Városi Sport 
Egyesület pályázaton nyert 12,9 millió fo-
rintot, Kerepes Város Önkormányzata a 
3 millió forintos pályázati önrészt bizto-
sította, a Dunakeszi Tankerületi Központ 
100.000 Ft értékű térkővel támogatta az is-
kolát, de segítséget kaptunk a Kerepesi Vá-
rosüzemeltetési Nonprofit Kft.-től, a Kere-
pesi Gyermekekért Alapítványtól, a Szülői 
Munkaközösségtől és jelentős volt az egyé-
ni felajánlások értéke is. Itt megemlíthetem 
a Nap 19 Kft-ét, a gépkölcsönzéssel foglal-
kozó HA-KOS Kft-ét. Ezt intézményveze-
tőként megtapasztalni nagyon jó érzés volt.

– Mi történt ebben az iskolában, hogy az 
utóbbi években ekkora lett a szülők lelke-
sedése és ilyen nagy az összefogás?
 – Ennek kapcsán azt tudom mondani, hogy 
a kerepesieknek nagyon fontos ez az iskola.
 A mi erősségünk a szeretet, az összefo-
gás és az együttműködés. Úgy próbálom 
ezt az iskolát vezetni, hogy közösen dönt-
sünk az ilyen ügyekben. Fontosnak tar-
tom, hogy a szülők, a pedagógusok és az 
itt dolgozó kollégák is kinyilvánítsák a vé-
leményüket. Így mindenki egy kicsit a ma-
gáénak érzi ezt az iskolát.  Mindenkivel 
próbálok jó kapcsolatot ápolni.

– Így érthető, ha szívesen hozzák a szülők 
az iskolába a gyerekeket. Hány elsős osz-
tályt indítottak ebben a tanévben?
 – Már évek óta három párhuzamos osz-
tályt tudunk indítani az iskolában, így a vég-
zős évfolyamon is eljutottunk a három osztá-
lyig. Ami külön öröm, hogy a roma gyerekek 
szülei is érzik, hogy mi befogadjuk őket, a 
gyerekek pedig azt, hogy itt helyük van. Ha 
problémák adódnak, akkor azt mindig a szü-
lőkkel beszéljük meg. Ezért nagyon hálásak 
és ezt tisztelet formájában naponta vissza-
kapjuk.  P.Gy.

INTERJÚ KACZURNÉ MÉDER TÍMEA INTÉZMÉNYVEZETŐVEL
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Hirdetés

2144 Kerepes, Templom u. 3. 
E-mail:  konyvtar@kerepeskultura.hu 

muvelodesihaz@kerepeskultura.hu.hu
Telefon:  06-28-560-360 (művelődési ház), 

06-28-744-748 (könyvtár),

Tanfolyamok, edzések, klubok, szakkörök
LILA AKÁC NYUGDÍJAS KLUB
Hétfőnként 15.00-18.00
Klubvezető: Kalina Mihályné, +36-30/324-4611

PANNÓNIA GYERMEKNÉPTÁNC
Hétfőnként 17.00-18.00 és csütörtökönként 18.00-19.00
Bővebb információ és jelentkezés: www.pannoniafolk.hu

ZUMBA FITNESS
Hétfőnként és szerdánként 18.00-19.00
A Zumba Kolumbiából származó, könnyen elsajátítható, latin 
ritmusokra épülő táncos fitness program. Bulizz eszméletle-
nül, edződj észrevétlenül!
Oktató: Kuglerné Diós Anita, +36-30/600-8287, 
dios.anita23@gmail.com, www.anitazumba.hu

GYMSTICK EDZÉS
Hétfőnként 19.30-20.30 és péntekenként 19.00-20.00
A Gymstick edzésprogram kiválóan fejleszti az állóképessé-
get, komplex és látványos eredményekkel jár.
Vezeti: Fera-Both Csilla, +36-20/468-3375, 
fructe75@gmail.com

ARANYESŐ-, EZÜST ÉVEK EGYESÜLET
Keddenként 17.00-19.00
Szabadidő tartalmas eltöltése közösségben: 
színpadi produkciók létrehozása, tánc, hazai 
és nemzetközi történelmi utazások. Az egyesülethez 
való csatlakozásról a helyszínen érdeklődjön!
Elnökség: Rózsás Erika, Baran Józsefné, Usák István

EGY CSÉSZE ANGOL – nyelvtanuló kör 
50 feletti kezdőknek és újrakezdőknek
Szerdánként 16.00-17.00 (kezdő csoport), 
17.00-18.00 (haladóbb csoport)
Vezeti: Fehérváry Zsuzsanna, +36-20/340-4226, 
fehervaryzsuzsi@gmail.com

PÁVÁCSKA GYERMEKNÉPTÁNC
Csütörtökönként 16.30-tól
Ha szeretnél egy szuper közösség tagja lenni 
és kipróbálni magad a néptáncban, itt a helyed! 
3-7 éves korú gyerekek jelentkezését várják!
Érdeklődni lehet a +36-30/253-4047-es telefonszámon!

KEREPESI HAGYOMÁNYŐRZŐ 
PÁVAKÖR EGYESÜLET
Csütörtökönként 18.00-20.00
Kerepesen Vass Lajos hatására 1975-ben indult útjára a „Pá-
vakör” közösség. Fontos számukra eleik népszokásainak, vi-
seletének, táncainak, énekeinek, hétköznapi és ünnepi 
szokásainak felkutatása, a generációkon átívelő tudás to-
vábbadása; a hagyományőrző szellemiség, valamint a Kere-
pesre jellemző, egyedi tót nyelvjárás nyelvezetének tanítá-
sa, továbbá a helyi tót kultúra értékeinek megőrzése. Várják 
mindazok jelentkezését, akik hasonló értékeket vallanak, és 
szeretnének részt vállalni ezek felkutatásában.

Tanfolyamok, edzések, klubok, szakkörök
LILA AKÁC NYUGDÍJAS KLUB
FUNKCIONÁLIS GERINCTORNA
Hétfőn és csütörtökön 9.00-10.00
Az ADGAR Egyesület szervezi a funkcionális gerinctornát 
tagjainak és más érdeklődőknek. Ezt a mozgásformát azok-
nak javasoljuk, akik szeretnék karbantartani gerincüket. Az 
órán kiemelt szerepet kap a tartásunkért felelős izomcso-
portok fejlesztése, egyensúlyfejlesztés, csigolyák átmozgatá-
sa, izomfeszülések oldása.
Vezeti: Adorjánné Garimberti Ágnes, 
adorjanne.agnes@t-email.hu, +36-30/211-7353

NYUSZI – SZILASLIGETI NYUGDÍJAS KLUB  
ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Hétfőn és kedden 14.00-16.00

JUDO
Hétfőn és pénteken 16.30-18.30
Edző: Bécs Bence, becsbence1@gmail.com, +36-70/450-7753

AEROBIK 
(ZENEROBIK)
Hétfőnként 19.30-20.30
Vezeti: Völgyi Márta, 
+36-20/563-6314, 
kistimarti@gmail.com

AKROBATIKUS  
ROCK AND ROLL 

– AQUILA Dance  
Sportegyesület
Kedden 16.30-18.00, 
szerdán 16.30-17.30, 
csütörtökön 16.30-18.00
Az Aquila Dance SE fő irány-
vonala az akrobatikus R’n’R 
tánc oktatása. A gyerme-
keknél még nem az akrobatikus elemek gyakorlása a jellem-
ző, hiszen formációkban/csapatban táncolnak, így az össz-
hang megteremtése, az egymásra figyelés a legfontosabb, 
az alapfigurák, alaplépések alkalmazásával.
Az edzésre Juhász-Csatlós Viviennél lehet 
jelentkezni az alábbi elérhetőségeken: 
+36-30/863-6639, aquiladancese@gmail.com

FITT TORNA
Keddenként 18.30-19.30
Vezeti: Huszka Éva, eva.huszka007@gmail.com, 
+36-20/499-7106

SENIOR ÖRÖMTÁNC
Szerdánként 8.15-9.45
Vezeti: Varga Júlia, varga.julia@gmail.com, +36-70/454-6360

PANNÓNIA NÉPTÁNC FELNŐTTEKNEK
Csütörtökönként 19.30-22.00
Bővebb információ és jelentkezés: www.pannoniafolk.hu

2144 Kerepes, Templom u. 3. 2145 Kerepes-Szilasliget, József A. park 3.

SZABÓ MAGDA 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR

SZILASLIGETI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ 
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Első helyre Pál Viktória Ég és föld 
határán című képeit rangsorolták

Szabó Anna Mária Jelenczki Istvántól 
vehette át a harmadik díjat 

KULTÚRA

A hideg idő beköszöntével nincs is annál jobb, 
mint ha a kedvenc kanapénkon ülve egy jó köny
vet olvashatunk. Néhány új könyvet ajánlok 
Önöknek, ha még nem tudják, mit válasszanak. 

KÖNYVAJÁNLÓ

Rachel Piercey: 
KEREK ERDŐ 
ESZTENDŐ 
Járd Mackóval az erdőt! Csoda-
böngésző egy mesés erdőről és 
a négy évszakról. Ebben a va-
rázslatos erdőben iskolába jár-
nak a kisállatok, nyusziéknál 
szülinapi zsúrt rendeznek, az 
akadályversenyen pedig az ösz-
szes erdőlakó elindul, még a 
csigabiga is. A nyuszik hajó-
ra szállnak, az őzikék virágot 
locsolnak, a szarvas és a mo-
sómaci színpadra lép. És még 
mennyi más történik!
 Minden oldalpáron keresgé-
lős feladatok és gyönyörű ver-
sek várnak Fenyvesi Orsolya 
bolondos-játékos fordításában. 

Nicky Pellegrino: 
VILLA ROSA
Egy régi, romos villa Olasz-
országban: ide érkezik Alice, 
egy fiatal lány Londonból. Bár 
a ház üres, mégsem lelketlen. 
Mert ott van Babette, a villa 
hajdani gondnoknője. Ők ket-
ten hamar megtalálják a közös 
nyelvet: a mediterrán zama-
tok varázslatos világát. Az el-
következő évek során, bármer-
re kanyarogjon is majd a két nő 
sorsa, barátságukat összeköti a 
főzés és az olasz konyha iránti 
szenvedély. 
 Szerelmek, csalódások, rej-
télyek és pompás ízek: a grá-

nátalmafák árnyékában min-
denkire kalandok várnak. Nem 
számít, hány éves vagy, és hon-
nan jöttél. 

Amy Meyerson: 
A FIRENZEI GYÉMÁNT
Millerékre sok mindent lehet 
mondani, de hogy ők lenné-
nek az ideális család, azt nem. 
A három testvér, Beck, Ashley 
és Jack évek óta nem is beszél 
egymással, most azonban vá-
ratlanul egy helyre repíti őket a 
sors, amikor a rejtélyes és kü-
lönc nagyanyjuk, Helen meg-
hal. A fiatalok az elveszett 
örökség felkutatására indulnak 
– amely az életüket is megvál-
toztatná. Nem mást keresnek, 
mint a százharminchét kará-

tos, sárga színben pompázó fi-
renzei gyémántot, amelynek 
évszázadokkal ezelőtt veszett 
nyoma az Osztrák-Magyar Mo-
narchiában. Vajon hogyan ke-
rülhetett Helen tulajdonába a 
világ egyik legkülönlegesebb 
gyémántja? A testvérek ezzel a 
kérdéssel szembesülve rádöb-
bennek, mennyire keveset tud-
nak az elhunyt asszonyról. Az 
ékkő utáni hajsza során pedig 
elképesztő múltbeli eseményre 
derül fény, ami örökre megvál-
toztatja az egymáshoz fűződő 
viszonyukat.
 A firenzei gyémánt va-
lós történetén alapuló regényt 
a szerzőnek Az elmúlt napok 
könyvesboltja című művében 
már megismert, magával raga-
dó, fordulatos történetszövés 
jellemzi. 

Jo Nesbø: A FÉLTÉKENY-
SÉG-SZAKÉRTŐ 
ÉS MÁS TÖRTÉNETEK
Egy fiatal nő az ablaknak for-
dulva zokog magában a repü-
lőgép első osztályán. Egy író 
a színpad mellett várakozik, 
hogy kilépjen a reflektorfény-
be. Egy kukás másnaposan in-
dul dolgozni. Egy taxisofőr 
tűnődve nézi az autójában fe-
lejtett fél fülbevalót. Egy gö-
rög nyomozó megérkezik a ten-
gertől elzárt kis szigetre, hogy 
felderítsen egy gyanús eltű-
nési ügyet. Hogy mi a közös 
bennük? Mindannyiuk törté-
netének fonala az egyik leg-
erősebb emberi érzelem, a 
féltékenység köré fonódik. El-
szenvedik vagy okozzák, be-

lehalnak vagy túlélik, ölnek 
miatta, vagy áldozatául es-
nek - mindez kiderül a kötet 
hét kriminovellájából, amelyek 
büszkén foglalhatják el helyü-
ket a szerző életművében. 

Náray Tamás: 
VOLT EGYSZER 
EGY VARRODÁM
Az utolsó reggel Párizsban 
egy lenyűgöző karriertörté-
net és fordulatos életút beveze-
tése volt. A megjelenése óta el-
telt pár évben olvasók tízezrei 
követték izgatottan Dárnay Dá-
vid történetét, akik azóta is vár-
ják a fejleményeket. A Volt egy-
szer egy varrodám bizonyos 
értelemben Náray Tamás eddi-
gi legkimagaslóbb sikerű nagy-
regényének folytatása, amely 
ugyanakkor azok számára is hi-
ánytalanul élvezetes olvasmány, 
akik nem ismerik az előzmény-
történetet. A „valóságos re-
gény” ez esetben is merítkezik 
a neves divattervező saját emlé-
keiből – ettől megkapóan közeli 
és olykor szemérmetlenül szó-
kimondó –, ugyanakkor a szer-
ző bátran él a fantázia szabad-
ságának lehetőségével, hogy 
olvasói minél önfeledtebben 
merülhessenek el ennek az ízig-
vérig XXI. századi mesének a 
kelmékben és kellemetlensé-
gekben, izgalmakban és indu-
latokban, érzelmi magaslatok-
ban és erkölcsi lejtmenetekben 
bővelkedő miliőjében. A kérdés 
továbbra is az: „Meddig érde-
mes kompromisszumok nélkül 
harcolni önmagunkért, és hogy-
ha egy ponton túl már lehetet-
len, akkor hogyan menekülhe-
tünk a hitünket és a tartásunkat 
megőrizve ebből a lehetetlen-
ségből?” Vili Vera könyvtáros

A megnyitó ünnepségen 
a vendégeket Farkas 
Zsuzsanna intézmény-

vezető köszöntötte. A rangos 
eseményen az önkormányzatot 
Farkas Domonkos alpolgármes-
ter, Nagy Anna és Farsang Pé

terné képviselték.
 A rendezvény 
színvonalához mél-
tó módon járult 
hozzá Gjorgjevic 
Dóra az Operaház 

fuvolaművésze és Karácso
nyi Zoltán a Vígszínház szín-
művésze, aki Szabó Magda a 
„Fény lécei közt” című versét 
adta elő.
 A zsűritagok, Jelenczki Ist
ván képző- és fotóművész, 
filmrendező, a Magyar Művé-
szeti Akadémia  rendes tag-
ja és Szirmay Zsanett textil- és 
grafikusművész, a Fiatal Ipar-
művészek Stúdiója Egyesü-
let tagja közösen értékelték a 
Szabó Magdának és művésze-
tének emléket állító pályáza-
tokat. Jelenczki István értéke-
lő beszédében kiemelte, hogy 
„A művészet nemcsak igazság 
keresés, hanem párbeszéd ke
resés is. Szabó Magda a regé
nyeiben, verseiben párbeszédet 
folytat az olvasóival, párbeszé
det folytat a magyar történe
lemmel.”.

 Szirmay Zsanett értékelés-
ben az irodalom és a művé-
szet kapcsolatának fontosságát 
emelte ki.
 Az értékelések után a zsűri át-
adta a díjakat az általuk legjobb-
nak tartott művek alkotóinak.
 Első helyre Pál Viktória: Ég 
és föld határán című képeit rang-
sorolták, második helyen Szalon
tai Margit: Ajtók, árnyak, szöke-
vény című két festménye végzett. 
A harmadik helyezettnek járó dí-
jat és elismerő oklevelet Szabó 
Anna Mária kapta Eltörött múlt 
címet viselő három képéért.
 A zsűri különdíjjal jutalmaz-
ta Biró Ildikó: Pilátus, Pálfy 
Julianna: Álarcosbál, valamint 
Sárosi Dániel: Experimentá-
lis Szabó Magda Szegmens I-V. 
címet viselő alkotásait.
 A Szabó Magda Művelődé-
si Ház és Könyvtár különdíjjal 

KIÁLLÍTÁS

Első alkalommal rendezték meg a 
SZABÓ MAGDA MŰVÉSZETI NAPOKAT
A kétnapos rendezvény október 8án egy különleges kiállítással kezdődött. A különlegességét az adta, hogy a Szabó 
Magda Mű velődési Ház és Könyvtár egy országos pályázatot írt ki hivatásos képzőművészeknek, amelynek az volt 
a célja, hogy az élete utolsó éveit városunkban töltő írónőnek emléket állítson. A pályázati kiírás sikeres volt, hiszen 
közel 100 pályamű érkezett, amelyek közül a zsűri 17 művésztől 42 alkotást választott ki, ezek kerültek a kiállításra. 

A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes  

aprósütemények
… ahogy a nagyi is készítette!

www.koronaretes.hu

Budapest
XVI ker., Veres Péter út 33.

Telefon: 06-20/437-9277

Kistarcsa
Szabadság út 6.

Telefon: 06-70/775-7674

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

Hirdetés

jutalmazta a kerepesi művésze-
ket. Elismerésben részesült Al
mássy Bettina, Kovásznai Nóra 
és Szabó Imola Julianna. 
 A kiállítás egyik különleges-
sége Szabó Magda egyik írógé-
pe volt. A tárlat látogatói a régi 
masinát nemcsak megtekint-
hették, hanem gondolataikat, 
üzeneteiket is leírhatták az utó-
kor számára. 
 A Szabó Magda Művésze-
ti Napok rendezvénysoroza-
tát október 9-én a Jambalaya 
koncertje színesítette a mű-
velődési ház udvarán. Majd-
nem teltház előtt lépett fel a 
L’art pour L’art Társulat Best 
of műsorával. A kiállítást ok-
tóber 24-ig nézhették meg az 
érdeklődők a Szabó Magda 
Művelődési Ház földszinti ki-
állítótermében.
 A rendezvény híre túljutott 
a város határán, hiszen neves 
magyar művészek is pályáz-
tak a Szabó Magda Művésze-
ti Napokra és mindenképpen 
meg kell említeni, hogy a Ma-
gyar Televízió kulturális hír-
adója október 9-én kiemelten 
tudósított az eseményről. Kü-
lön gratulálunk a főszervező 
Szabó Magda Művelődési Ház 
és Könyvtárnak, jövőre várjuk 
a folytatást!  P.Gy.

Karácsonyi Zoltán és a zsűri 
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HÍREK

Anett néni szeptembertől ismét tart játékos foglalkozásokat

Ó vodáinkban a 2021–2022-es neve-
lési évben előzetes igényfelmérést 
követően sikerült elindítanunk – a 

katolikus hittan mellett – a református hit-
tan lehetőségét is.
 Szeptember 20-án tartottuk meg az idei 
első Szülői Munkaközösségi megbeszélé-
sünket, amelyen az SZMK megjelent tag-
jai 100 %-ban „igen” szavazatukkal tá-
mogatták a korábban e-mail formájában 
számukra megküldött, az óvodaveze-
tő 2021–2022-es nevelési évre vonatko-
zó munkatervét és a módosított háziren-
det, melyeket a fenntartó Kerepes Város 
Képviselő-testülete a 2021. 09. 30-i ülésén 
szintén elfogadott. 
 A Meseliget Tagóvoda szülői segítséggel 
új udvari játékokat vásárolt, melyeket a ki-
csik nagy örömmel vettek birtokukba.
 Szeptember 24-én – az Oktatási Hiva-
tal szervezésében – a Csicsergő Tagóvo-
da tornaterme adott helyet annak a szak-
mai napnak, melyet az SNI-s és BTMN-es 
gyermekek integrációjával kapcsolatban 
rendeztünk. Az előadó Pantó Zsuzsanna 
gyógypedagógus, köznevelési szakértő és 
szaktanácsadó volt, aki nagyon sok gya-
korlati tanáccsal látta el az óvodapedagó-
gusokat ezen a rendkívül jó hangulatú és 
hasznos szakmai napon.
 Szeptember 25-én, a Szüreti felvonulá-
son mind a Csicsergő, mind pedig a Me-
seliget Tagóvoda „állomásként szerepelt”, 
így magától értetődő volt számunkra a ren-
dezvényhez való csatlakozásunk.
 A Csicsergő Tagóvodában a 
kollégák már aznap déltől sü-
tötték a friss, finom pogácsát és 
díszítették a Wéber Ede park-
ban található kutat és annak 
környezetét a vendégfogadásra, 
míg a Meseliget Tagóvodába 
járó Halacska és Maci csopor-

tosok dalos játékok-
ból összeállított kis 
műsora garantálta a 
jó hangulatot.
 Szeptember vé-
gén – a fenntartó 
jóvoltából és segít-
ségével – az óvo-
dáink az óvoda-
pedagógia egyik 
legújabb talál-
mányával, az 
„Okoskocka” fej-
lesztőjátékokkal gazdagodtak. A debre-
ceni gyógypedagógusok és pszichológu-
sok által kifejlesztett játékcsalád mind az 
óvodás, mind pedig a kisiskolás korosztály 
számára kínálja képességfejlesztő játéka-
it minden képességterületre vonatkozóan, 
s melyeket nagy örömmel vettünk át és ad-
tunk a gyermekcsoportok birtokába.
 Szeptemberben elkezdődtek a Népha-
gyományőrző Pedagógiai Programunkhoz 
szorosan kapcsolódó „Gingalló” foglalko-
zásaink, melyek során Anett néni segítsé-
gével játékos formában ismerkedhetünk az 
adott évszak és hónap népi hagyományai-
val, szokásaival és eszközeivel.
 Október 1-én délután ünnepelte a 16. 
születésnapját a Meseliget Tagóvoda, ahol 
kicsik és nagyok együtt játszhattak a gyö-
nyörű őszi napsütéses udvaron és fo-
gyaszthatták el az óvoda szülinapi tortáját.
 Október 2-án a Szabó Magda Művelő-
dési Ház adott otthont a Mérföldlépő Fej-

lesztőház és a Kerepesi Napközi-otthonos 
Óvoda közös szervezésében még 2019-ben 
elindított és eredetileg 4 alkalmasra terve-
zett szakmai továbbképzésének, ahová a 
környék összes településéről nagy szám-
ban érkeztek érdeklődő szakemberek, óvo-
dában és iskolában dolgozó pedagógusok 
és – nagy örömünkre – szülők is, akik na-
gyon érdekes és mai témájú előadásokat 
hallgathattak meg neves szakemberek elő-
adásában.
 Október 4-én, az állatok világnapja je-
gyében állatsimogatók jöttek helybe az 
óvodásokhoz, ahol kisemlősök, kígyók és 
különböző kisállatok vették birtokukba az 
óvodát, majd egy közeli tanyán a nagyobb 
állatokat is meglátogattuk.
 Októbertől mindhárom óvodánkban el-
kezdődtek a karate és a rocky edzések, a 
Csicseriborsó néptánc, valamint a csopor-
tos TSMT foglalkozások is, melyekre – a 
hosszú pandémiás időszakot követően – 

rengeteg gyermek jelentkezett.
 A szüret – természetesen – 
az óvodások életéből sem ma-
radhat ki, így október 15-én 
nyakunkba vettük Kerepest és 
egy közeli kertben szőlőt szü-
reteltünk, traktoron utaztunk… 

Tajti Krisztina óvodavezető

ÓVODA HÍREI
A Meseliget Tagóvoda 
új udvari játékokat kapott

A Meseliget Tagóvoda Halacska és Maci  
csoportosai dalos játékokkal szerepeltek a szüreten

A Csicsergő Tagóvoda a Szüreti felvonulásra  kidíszítette  
a Wéber Ede parkban található kutat és annak környezetét

A Meseliget Tagóvoda október 1-én   
ünnepelte a 16. születésnapját

TÁJÉKOZTATÓ  
zöldhulladék  
elszállításáról

A koronavírus-járvány tömegek életét vál-
toztatta meg végérvényesen. Sok ezrekét pe-
dig el is vette. Számtalan édesanya és édes-
apa vesztette életét, így sajnos fiatalok százai 
maradtak árvák vagy félárvák. Gyermekek, 
akiket gyászukban segíteni, életükben támo-
gatni kell. Ahogyan a járvány ellen az össze-
fogás ereje segített, úgy a COVID árváit is en-
nek az összefogásnak kell támogatnia.
 A több mint kilencszáz kisgyermek és kamasz 
tragédiáját megváltoztatni sajnos nem tudjuk, 
a lehetőségeinkhez mérten sorsukat segíteni 
azonban kötelességünk.
 A Regőczi István Alapítvány a Koronaví-
rus Árváiért minden felajánlást köszönettel fo-
gad. Várjuk az önkormányzatok, civil szerveze-
tek, intézmények és magánszemélyek nagylelkű 
adományait, segítő együttműködését, mert a 
pénzadományok mellett a támogatás számos 
más formája is lehetséges.

 A Regőczi István Alapítvány 
 a Koronavírus Árváiért bankszámlaszáma:
 11705084-21448492

 Részletes tájékoztatás:
 regoczialapitvany.hu/adomanyozas/

REGŐCZI ALAPÍTVÁNY
Egy alapítvány, ami a koronavírus 
miatt árván maradtaknak segít 

Társaságunk 2021. április 
1jétől a hulladékszállításért 
díjat fizető ingatlanhasználó 
számára gyűjtési alkalmanként 
díjmentesen 2 db zöld színű 

– zöldhulladékgyűjtésére 
használható – zsákot biztosít.

A z intézke-
dés beve-
zetése óta 

elszállítottuk a ko-
rábban (előző év-
ben) megvásárolt 
– esetleg felhalmo-

zott - zöld színű zöldhulladék-gyűjtő zsá-
kokat is, így eddig nem csak 2 db zöld 
színű zsákot szállítottunk el az ingatlanok 
elől, hanem minden zöld zsákban kihelye-
zett zöldhulladékot. 
 A cserezsákok eltulajdonítása és a 
visszaélések elkerülése érdekében 2021. 
október 1-től a korábbi tájékoztatások sze-
rint, szállítási alkalmanként, ingatlanon-
ként kizárólag 2 db ingyenes zöld színű 
DTkH emblémás zsák, valamint további 
„korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék 
színű, DTkH emblémás lebomló zsákot 
szállítunk el. A zöldhulladék-szállítás fel-
tételeiről a korábbi tájékoztatásokban már 
informáltuk ügyfeleinket. A mindenkori 
begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 
2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) 
biztosítanak. Szükség esetén további zsá-
kokat az alábbi értékesítési helyeken le-
het beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, 
vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás 
számlafizetője nevére. 

ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
MUSKÁTLI GARDEN  
VIRÁGCENTER 
– Kerepes, Vasút u. 23.
KATA BOLTJA 
– Kerepes, Mogyoródi út 1.
TE+ÉN SÖRÖZŐ 
– Kerepes, Vörösmarty u. 31.

A zsák átvételéhez személyes 
okmányok szükségesek, mivel 
a közszolgáltatás ellenértéke, 

180 Ft/db, amit utólag a Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelő (NHKV) Zrt. fog kiszámlázni. 
 A kertgondozás során levágott füvet és 
egyéb lágyszárú növényeket, illetve a le-
hullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. ál-
tal térítésmentesen rendelkezésre bo-
csátott 2 db ingyenes zöld színű DTkH 
emblémás lebomló műanyag zsákban 
szállítja el, illetve az ágnyesedéket max. 
100 cm hosszú kötegekben összekötve (al-
kalmanként maximum 1 m3 mennyiség-
ben), a zöld zsák mellé helyezze ki az in-
gatlana elé, a közterületet nem szennyező 
módon.

A zöldhulladékgyűjtő zsákba az 
alábbi hulladékok helyezhetők el:

Konyhai zöldhulladékok:
 •   gyümölcs héj
 •   zöldség héj
 •   tojáshéj
 •   kávézacc
 •   elhasznált teafilter

Kerti zöldhulladékok
 •   elnyílt virágok
 •   falevél
 •   fűnyesedék
 •   gallyak
 •   lehullott gyümölcs

A begyűjtés módja: a gyűjtési napokon 
reggel 6.00 óráig szíveskedjen kihelyez-
ni az ingatlan elé a forgalmat nem aka-
dályozó, jól látható helyre, mert a hulla-
dékgyűjtő gépjármű elhaladása után a 
kihelyezett zöldhulladékot nem áll mó-
dunkban elszállítani!
 Együttműködésüket köszönjük! 

DTkH Nonprofit Kft.

KEREPES HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2021

NOVEMBER

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofit Kft.  
megváltoztathatja a gyűjtési rendet, ezért kérjük  

a kedves ügyfeleket, hogy a honlapon is tájékozódjanak 
a gyűjtési időpontokról. www.dtkh.hu

november 5. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

november 12. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLD

november 19. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

november 26. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLD

december 3. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

FIGYELEM!  MEGVÁLTOZOTT  
A KOMMUNÁLIS HULLADÉK- 

SZÁLLÍTÁS RENDJE.  
A szállítás a korábbiaktól eltérően ezentúl  

pénteki napokon történik.  A szállítás PÉNTEKI  
napra való áthelyezése érinti a szelektív és 

 zöldhulladék gyűjtést is, melyek időpontjai  
az alábbi táblázatban találhatók:  
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HITÉLET

„Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, 
hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi 
beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban 
az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.” 1 Thessz 2, 13

Mindenkinek szüksége van Jézusra. Egész 
egyszerűen rá vagyunk szorulva. Az élet teljességét elérhetetlenné tevő, 
bennünk lévő „Isten formájú űrt” (Pascal) csak Krisztus tudja betölteni. 
Bármit hiszünk is, az életünk mutatja meg ezt a keserves valóságot.

REFORMÁTUS EGYHÁZ

ISTEN beszél hozzánk

RÁSZORULTAK
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

DOBOZOS TEJJEL  
a lakás- és kémény-
tüzek megelőzéséért

HÍREK

A Szent Anna Templomban október 
16-án, szombaton 14 gyermek járult 
első szentáldozáshoz. Az ünnepélyes 
szentmisét Pető Gábor plébános ce-
lebrálta, közreműködött Frajna And-

rás ny. plébános. A gyermekek fel-
készülését Lencse Balázs hitoktató 
segítette.

Forrás: Szent Anna Templom és Plébánia – Kerepes
Fotó:  Csokonyi Imre

2021. október 16-án volt az elsőáldozás Kerepesen

Negyedik fázisához érkezett az Országos Tűz
megelőzési Bizottság és az Alföldi Tej Kft. figyel em 
felhívó tejesdobozkampánya: a fűtési szezon hi
vatalos indulásához igazítva október közepétől 
a boltokba kerültek azok a termékek, amelyek 
dobozán a lakástüzek megelőzésére, a kémények, 
tüzelő és fűtőberendezések karbantartásának 
fontosságára hívják fel a vásárlók figyelmét.

A három hónapig tartó 
időszakban három és 
fél millió, 2,8 százalé-

kos zsírtartalmú magyar tejet 
tartalmazó dobozon látható a fi-
gyelemfelhívó grafika. Az Al-
földi Tej Kft. és a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság keretein belül működő Or-
szágos Tűzmegelőzési Bizott-
ság tavaly decemberben kötött 
megállapodást arról, hogy eb-
ben az évben négy témában – 
szén-monoxid-mérgezés, erdő-
tüzek, lakástüzek, illetve fűtési 
időszakban a lakás- és kémény-
tüzek megelőzése – végeznek 
közös tájékoztatást, összesen 
mintegy tizenkétmillió tejes do-
bozon juttatva el az üzeneteket 
a lakossághoz.
 A téma fontosságát jelzik a 
statisztikai adatok is: a tűzoltó-
kat 2021 október közepéig már 
760 kéménytűzhöz riasztották. 
Az ilyen tüzeket leggyakrabban 
az okozza, hogy az égéstermék-
elvezető (kémény) nincs megfe-
lelően kitisztítva és a belső fa-
lára lerakódott korom, kátrány 
meggyullad. Minden hetedik 
lakástűz a kéményből indul ki.
 A kéményseprőipari tevé-
kenységről szóló hatályos tör-
vény alapján több mint három 
éve nem kötelező az egylaká-
sos ingatlanok (családi házak 
és a társasházzá nem alakult 
többlakásos ingatlanok) ese-
tén a kémények ellenőrizteté-
se és tisztíttatása, vagyis 2018. 
januárja óta az ingatlan tulaj-
donosának feladata gondos-
kodni az égéstermék-elveze-
tők általános ellenőriztetéséről 
és tisztíttatásáról, amit nem ér-

demes kihagyni. A szilárd tüze-
lőanyaggal működő berendezé-
sekhez kapcsolódó kémények, 
valamint tartalék kémények 
esetén évente, a gázüzemű és a 
zárt rendszerű tüzelőberendezé-
seket kiszolgáló kémények vagy 
kéményrendszerek, illetve tar-
talék kémények esetén kétéven-
te ajánlott kéményseprőt hívni. 
Az égéstermék-elvezetők tel-
jes nyomvonalának műszaki fe-
lülvizsgálatára pedig négyéven-
te egyszer javasolt sort keríteni. 
Akik családi házban élnek és a 
családi házba nincs bejegyez-
ve semmilyen vállalkozás, azok 
számára a kéményseprés ingye-
nes. A kéményseprő ezekben az 
esetekben az előre egyeztetett 
időpontban várható.
 A katasztrófavédelem ké-
ménysepréssel kapcsola-
tos információkat tartalma-
zó weboldalán irányítószám 
alapján ki lehet keres-
ni, hogy a katasztrófavé-
delemnél, vagy valamelyik 
kéményseprőipari szolgálta-
tónál hogyan lehet időpontot 
egyeztetni a kémény ellenőr-
zésére. Ugyanezen a webol-
dalon az online ügyintézést 
kiválasztva lehet időpontot 
foglalni a katasztrófavédelem 
kéményseprőinél.
 A tejesdoboz-kampány  
videója itt tekinthető meg: 
 https://www.youtube.com/ 
 watch?v=CNePH40F1aU
 A szervezetek javasolják, 
hogy mindenki rendszeresen el-
lenőriztesse kéményét, tüzelő-, 
fűtőberendezését, ezzel is segít-
ve a tűzesetek, és a szén-mon-
oxid mérgezések megelőzését.

Az ingyenes (rezsiköltség fizetendő) 
használatba adott rendelőhelyiségen 
túl az eszközök és berendezési tár-
gyak biztosításának feltételei a felek 
közötti megegyezés tárgyát képezik. 
A szükséges orvosi eszközökkel és be-
rendezési tárgyakkal felszerelt házior-

vosi rendelő a 2144 Kerepes, Wéber Ede u. 1. sz. alatt található orvosi 
rendelő épületében található.
 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
 •   Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik a feladatellátáshoz 

szükséges szakorvosi szakképesítéssel, de egyébiránt megfelel a 
Rendelet 11. § (4) vagy (4c) bekezdésének, lehetőség van az Or-
szágos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett Praxisprogra-
mokba történő bekapcsolódásra.

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ  
IRATOK, IGAZOLÁSOK: 
 •   önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai életútját, 
 •   az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diploma má-

solata, 
 •   az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fenn-

álló tagság igazolása,
 •   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 •   egészségügyi alkalmasság igazolása, 
 •   a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány 

vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 
okirat másolata, 

 •   a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt 
vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, 

 •   a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálást zárt képvi-
selő-testületi ülés keretében kéri vagy hozzájárul annak nyilvános 
megtárgyalásához.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen lehet 
benyújtani a következő címen: 
 Kerepesi Polgármesteri Hivatal dr. Czékus Réka jegyzőnek 
 címezve. 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 
A borítékra kérjük, írják rá: 3. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázata.
Megye: Pest, Város: Kerepes, e-mail: jegyzo@kerepes.hu, telefon: 
+36-28-561-050, +36-28-561-064
Ellátandó lakosságszám (kártya): 2100
Ellátandó települések száma: egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását, majd 
a szükséges feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egész-
ségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szer-
ződés hatályba lépését követően van mód a praxis betöltésére.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK  
HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 30.
Hirdető neve: Kerepes Város Önkormányzata
A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat a 
Képviselő-testület soron következő ülésén megtárgyalja és dönt a 
feladat-ellátási szerződés megkötésének kérdésében. A Képvise-
lő-testület fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázati do-
kumentáció esetében is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.
Részletes pályázati kiírás: kerepes.hu

Kerepes Város Önkormányzata  
pályázatot hirdet a 3. számú  
FELNŐTT HÁZIORVOSI  
KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

I sten beszél hozzánk. Hozzád is. Oka 
van, ha hallod és nem véletlenül hal-
lod, mint ahogy oka van annak is, ha 

nem hallod. A hallás, a hit Isten ajándéka, 
el lehet kérni Tőle imádságban ezt az aján-
dékot.
 Hogy hallgatsz egy igehirdetést, hogy ol-
vasod a Bibliát? Úgy, mint Isten beszédét, 
vagy mint papi beszédet, emberi bölcsessé-
get, szép ideológiát, esetleg süketelést?
 Mire figyelsz? A körülményekre, esetleg 
igehirdető személyére, nyakkendőjére, stí-
lusára, vagy arra, amit mond?
 Pál apostol arról beszél, hogy az Isten 
szavának, azaz Igéjének ereje van. Az Ige 
erejének a bennünk való munkálkodása, 
hatása, realitása nagymértékben függ attól, 
hogy miként fogadjuk azt!
 De milyen erő ez? Isten szavára állt elő a 
világ. Tehát az Ige teremtő erő. Amikor azt 

mondta legyen, akkor lett. Joó Sándor így 
fogalmaz az Ige későbbi munkájáról: „Mó
zes és a próféták által hirdetett szavával, 
beszédével választott ki, gyűjtött össze és 
formált ki magának egy népet, azt szavával 
kormányozta, nevelte, áldotta és büntette.”
 Az Isten igéje testté lett Jézusban. „Ahol 
megjelenik, meggyógyulnak a betegek, jaj-
gatva menekülnek az ördögök, feltámad-
nak még a halottak is, kisimul a tenger 
tajtékzó hulláma, megtisztul a bűntől be-
szennyezett emberszív. Személye, munká-
ja, halála, feltámadása, mennybemenetele a 
leghatalmasabb isteni beszéd, aminek kár-
hozatból megmentő, üdvözítő ereje van.” 
Jézusban látjuk Isten igazi arcát és irán-
tunk való kimondhatatlan szeretetét. Az 
apostoli Igehirdetés nyomán gyülekezetek 
támadnak fel, betegek gyógyulnak, halot-
tak támadnak fel, emberi életek változnak 

át, bűnös életek tisztulnak meg – mintha 
maga Krisztus járna ott, ahol hirdetik az 
Isten beszédét. Mert tényleg ott van Jézus a 
lelke által. Isten beszéde más, mint az em-
beri beszéd, nem üres szó, hanem élő, ható 
szó, amelyik telítve van isteni erővel és ha-
talommal. Isten Igéjének olyan ereje van, 
ami felülmúlja mindazt, amire emberi sza-
vak képesek. Isten élő szavában az az isteni 
szeretet, irgalom, megbocsátás, az az isteni 
hatalom, erő, energia jön és működik, ami-
nek a valóságát Jézus történeti személyé-
ben láthatjuk: az Igében maga Jézus jön és 
hat és munkálkodik közöttünk, meg ben-
nünk!
 Erősített már az Ige, bátorított? Hallottad 
már úgy, hogy Isten szólt?
 Hogy jön Istenszava? Emberi közvetí-
téssel. „…tetszék az Istennek, hogy az ige
hirdetés bolondsága által tartsa meg a hí
vőket.” 1Korinthus. De ebből a beszédből 
lesz az életet megtartó hit: „Azért a hit hal
lásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.” 
Róma 10,17
 Református Istentisztelet minden vasár-
nap 9.00-kor a Szilasligeti Közösségi Ház-
ban és az elpadrehun1 youtube csatornán 
is megjelentetünk Igehirdetéseket.

Koncz Zoltán református lelkész

N élküle elveszettek vagyunk. Ez a 
tény. Nincs az az emberi találé-
konyság, kiskapu keresés, bátor-

ság, magabiztosság, ami ezen a helyzeten 
változtatna. Sokszor hallani: a keresztyé-
nek szánalmas, balek, erőtlen, gyenge em-
berek. Igen, ez igaz. Valóban ilyenek va-
gyunk. Az egyetlen különbség köztünk és 
ezt a véleményt hangoztatók között csupán 
az, hogy mi be is merjük vallani magunk-
nak ezt az igazságot. Mindannyian rá va-
gyunk szorulva Jézus kegyelmére, meg-
váltására.

 Természetes, ha menekülünk ez elől a 
tény elől. Ki az, aki örömmel szembesül a 
kiszolgáltatottságával, tehetetlenségével?! Mi 
szánalommal tekintünk más rászorultságára, 
megterhelt életére, hiányosságaira. De hogy 
ránk is így nézzenek?! „Engem ne sajnáljon 
(le) senki!” Az meg egyenesen megalázó, ha 
úgy vélekednek rólunk, ahogyan mi szok-
tunk másokról: „ha több esze lett volna, nem 
kerül ebbe a helyzetbe”; „nem itt tartana, ha 
végre-valahára összeszedné magát”.
 Olyan jó, hogy az a Jézus, akinek szerete-
tére naponta rászorulunk, nem emberi mó-

don viszonyul hozzánk! Nem sajnál le, de 
megszán minket. Kiszolgáltatott helyzetün-
ket nem uralkodásra, ítélkezésre, büntetésre 
használja, hanem szelíd gyógyítására, való-
ság meglátására, élet-szembenézésre. Mind-
ezt nem azért teszi, hogy tovább gyötörjön, 
hanem hogy mentsen, szabadítson a keser-
ves valóságunkból, a bűnből, a még nagyobb 
valóságra: bűnbocsánatára, üdvösségére.
 Jézus ezért soha senkinek nem bizonygatta 
a bűnösségét. Veled sem teszi. Nem akar meg-
alázni, de szembesíteni igen – a valósággal, a 
szeretetével. Ő azokhoz és azokért jött, akik-
nek szüksége volt/van/lesz életük megváltá-
sára. Érted és értem. Így vállal(t) közösséget 
hitbuzgókkal és pogányokkal, előkelőkkel és 
számkivetettekkel, őszintékkel és hazugokkal: 
a rászorultakkal. Mindannyiunkkal.
 Szembenézni a helyzetünkkel sosem 
könnyű, de ez az egyetlen élet-gyógymó-
dunk. Miért? Mert Jézus bűnbocsátó, meg-
erősítő, éltető kegyelme ragyog vissza fe-
lénk! Eszlényi Ákos evangélikus lelkész
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Nap 19 Kft.

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

Üveg- és Kőzetgyapot, Vízszigetelés
Gipszkarton, -Profilok, -Kiegészítők
Glettelőanyagok, Vékonyvakolatok

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

2144 Kerepes, Szabadság u. 105.
06-28/490-613 • 06-30/991-3027

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

Nyitva
Hétfőtől-Csütörtökig: 7-16 óráig

Péntek: 7-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

BEMUTATÓTERMÜNK  
ÚJ CÍME: 

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

TELEFON: 
06-70-603-7830,
06-70-623-5168 

Elkötelezett szerelőcsapat, 
megbízható márkák,  

széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,  

Gree, Midea, LG, Syen, MDV

Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési 
rendszer kiépítése akár otthon  

felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket 

 nevelő családok részére az állam állja  
a költségek felét 3 millió forintig!

Gázkészülékszerviz
kombi cirkó, kazán, konvektor, villany-

és gázbojler, vízmelegítő.

Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval,
Biasi, Beretta, Westen, Ocean, Baxi, Fég,

Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant

karbantartás, javítás gyári
alkatrészekkel, garanciával.

Csapcsere, mosógép, mosogatógép
bekötés, beüzemelés.

06-30 342-8288
06-30 345-3451

G y ő r f i  B a l á z s
gázkészülékszerelő mester

épületgépész technikus
www.ep-gep.hu

i  n  g  y  e  n  e  s    k  i  s  z  á  l  l  á  s  !

ep-gep-gaz_minta_Kistarcsa_90x130  08/09/2021  15:03  Page 1

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok

Bejelentkezés: 06-28-472-400 (munkaidőben)
06-30-251-61-60 és 06-30-823-34-64 (non-stop)

rhdental@rhdental.hu • www.rhdental.hu • www.szajapolas.com

KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig

DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd  8.30-12, szerda: 8.30-12,  
csütörtök és péntek: 14-20 óráig 

VÁRJUK KEDVES PACIENSEINKET FOGORVOSI RENDELŐNKBEN!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak)

Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Fogászati lézeres megoldások: gyökérkezelés, fogfehérítés, afta, herpesz

AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.

Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12
Tel.: +36 (30) 9-482-163

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása,  

cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes  

cseréje és fedése
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SZERVUSZ, KEREPES
KEREPES VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap közepén. 

Kiadó: Polgár Gyula egyéni vállalkozó
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula,  
gyulapolgar56@gmail.com, +36-30-955-7581
Nyomda: PHARMA PRESS Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
Felelős vezető: Arany László Tamás ügyvezető igazgató
Megjelenik 4500 példányban.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi  
megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban megjelent cikkeket  
a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.  
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2. 
(A SHOP-STOP mellett.)

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP  
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP! 
Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára  

varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.  
Kedves személyzet, tisztaság, akciók, szuper krémek és gépek várnak!

GYERE ÉS TÖLTŐDJ FEL NÁLUNK, JÓT TESZ A KÜLSŐDNEK,  
BELSŐDNEK, HA BETÉRSZ HOZZÁNK! BARNULJ JÓ HELYEN!

Kerepes-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)
Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230

+36-30/44-999-18, +36-28/490-369 
Tarcsa-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71. 
(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

+36-30/43-999-75, +36-28/533-727 

KEREPES

NAGYTARCSA

www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu
KÍVÁNSÁGRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

Dr. Paul Róbert

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
www.godollocoop.hu • facebook.com/godollocoop

KEREpES  
Béke utca 2.

Lipton
fekete tea
 Green Label 25 filter 
37,5 g

Akciós ajánlatunk:
 november 10-16-ig 

Magyar 
trappista 
sajt

 1699Ft/kg

269Ft

Rauch Happy 
Day 100%
Narancslé, Multivitamin  piros 
gyümölcsökből, Almalé
szuper:  Multivitamin Mild 1 l

FONTOS INFORMÁCIÓK
KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Ügyfélszolgálat: 06-28/561-050, 06-28/561-051
Titkárság: 06-28/561-058, 06-20/559-8930
Fax: 06-28/561-066, honlap: www.kerepes.hu
Az önkormányzat központi e-mail címe:
titkarsag@kerepes.hu, ugyfelszolgalat@kerepes.hu

POLGÁRMESTER
Gyuricza László
Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Elérhetősége: I. em. 15. sz. iroda
Telefonszám: 06-28/561-050/111-es mellék vagy az asz-
szisztencia 06-28/561-059 Előzetes bejelentkezés alap-
ján. polgarmester@kerepes.hu
 
ALPOLGÁRMESTEREK
Bakai Kálmán
Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 
Elérhetősége: fsz. 10. iroda
Telefon: 06-28/561-058, vagy 06-28/561-050/102-es 
mellék. Mobil: 06-20/559-89-14
Félfogadása: kedden 15-16 óra között
Farkas Domonkos Marcell 
06-70-621-0095, farkas.domonkos@kerepes.hu

JEGYZŐ
Dr. Czékus Réka, Elérhetősége: I. em. 16. sz. iroda
Telefonszám: 06-28/561-056 vagy 06-28/561-050/103-
as mellék. Félfogadása: szerda: 8-16 között
Előzetes bejelentkezés alapján. jegyzo@kerepes.hu

ALJEGYZŐ
Dr. Rodánics Marianna
Elérhetősége: fsz. 2. sz. iroda,
Félfogadása: szerda: 13-15 között csak előzetes idő-
pont egyeztetés után az alábbi számon: 
06-28/561-058, vagy 06-28/561-050/102-es mellék 

A Polgármesteri Hivatal részletes elérhetőségét megtalálja: 
www.kerepes.hu/polgármesteri-hivatal-alap-adatok

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐK:
1. vk. Nagy Anna FIDESZ-KDNP, 
06-70/772-5655, nagy.anna@kerepes.hu
2. vk. Nagy Irén PÁTRIA EGYESÜLET
06-30/850-0245, nagy.iren@kerepes.hu
3. vk. Zombori Hubertné FIDESZ-KDNP, 
06-30/470-7091, zombori.hubertne@kerepes.hu
4. vk. Farsang Péterné FIDESZ-KDNP, 
06-30/341-8106, farsang.peterne@kerepes.hu
5. vk. Megyesi Alexandra  
06-30/825-9398 megyesi.alexandra@kerepes.hu
6. vk. Sipos György Tibor FIDESZ-KDNP, 
06-30/211-0595, sipos.gyorgy@kerepes.hu
7. vk. Németi Beáta FIDESZ-KDNP, 
06-20/598-5900, nemeti.beata@kerepes.hu
8. vk. Bakai Kálmán FIDESZ-KDNP
06-20/539-9108, bakai.kalman@kerepes.hu
Springer Friedrich Horst SZOLIDARITÁS
06-20/994-0971, springer@kerepes.hu
Záborszky Ede TETTEKKEL A FEJLŐDÉSÉRT! 
06-30/301-0559, zaborszky.ede@kerepes.hu
Vig János DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP-
PÁRBESZÉD 06-70/618-1891, vig.janos@kerepes.hu 

KEREPESI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.
Megbízott ügyvezető: Pál Mónika
2144 Kerepes, Külterület 088/2 Hrsz., 06-28/561-054, 
06-20/559-8923, ugyfelszolgalat.kht@kerepes.hu

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KEREPES
Springer Krisztina elnök: 
nok@kerepes.hu, 06-20-9221920

ROMA NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT KEREPES
Lakatos Jenő elnök, romaonk@kerepes.hu,  

SZLOVÁK NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT KEREPES
Tarnóczki Lászlóné elnök 
szlovakonk@kerepes.hu, 06-30-743-5456 

EGÉSZSÉGÜGY
Felnőttorvosi, gyermekorvosi ügyelet
06-28/470-840, 06-70/370-3104
Kistarcsa, Batthyányi u. 4.  H-P: 18:00-8:00. 
Hétvége és munkaszüneti nap: 0-24.
Felnőtt háziorvosi rendelés: 
Tölgyfa utca 3., 06-28/560-330
Dr. Hessami Ahmed
H, Sze: 9-13, K, Cs: 14-18, P: változó
Dr. Havay Miklós
H: 14-18, K, Cs: 9-12, Sze: 15-18, P: változó
Wéber Ede utca 1., 06-28/482-640 
Dr. Ficzere Ferenc
K: 15-19, Sz: 09-13, Cs: 15-19. Hétfőnként 8-12, páros hé-
ten pénteken 14-18 és páratlan héten pénteken 8-12 
között asszisztensi ügyelet biztosított.
Dr. Szakolczai Zsuzsanna
H, Sze: 14-18, K, Cs, P (páros): 8-12, P (páratlan): 14-18
Házi gyermekorvos rendelés
Tölgyfa u. 3., 06-20-368-94-42
Dr. Vaszil László: 06-28/560-410
H, Sze: 14-17, K: 9-12, Cs, P: 8-11
Egészséges tanácsadás: Sze: 12-14

Wéber Ede u. 1., 06-28/481-419
Dr. Mokos Zsuzsanna 
06-30/961-8160, csak sürgős esetben!
H, Sze: 9-12, K, Cs: 15-18, P: 13-16
Egészséges tanácsadás: K: 12-14

GYÓGYSZERTÁRAK
Tölgyfa Patika, Tölgyfa u.3. 
06-28/490-079, H-P: 8-18
Szilasliget Gyógyszertár, Wéber Ede utca 1. 
06-28/481-418, H-P: 8-18
Delfin Patika, Szabadság út 102., 
06-28/999-050, H-P: 8-20 Szo: 8-15

Legközelebbi ügyeletes gyógyszertár 
Sanitas Gyógyszertár  
Gödöllő, Thegze L. u. 2., 28/545-585
Ügyelet: 20-22, Készenlét: 22:00-8:00
Kistarcsai Kórház: 06-28/506-600

Vérvétel
Kerepes, Tölgyfa utca 3, hátsó épület
Hétfő, szerda 7-10, bejelentkezés munkanapokon 
14.00-17.00 06-30/89-67-683

Védőnői szolgálat
Tölgyfa utca 3. 
1. körzet, Finna-Götz Ilona és Varga Krisztina  
06-28/560-331, vedono1@kerepes.hu
2. körzet, Drahota-Szabó Nóra 06-28/560-331, 
vedono2@kerepes.hu
Wéber Ede utca
3. körzet, Lénárd Jánosné  
06-28/481-419, vedono3@kerepes.hu
4. körzet, helyettes védőnő 06-28/481-419, 
vedono4@kerepes.hu 

Fogorvosi rendelés Tölgyfa utca 3.
Dr. Dehenes Krisztina, Dr. Pós Bernadett 
Minden nap 8:00-12:00, 06-20-360-0881

ÁLLATORVOSI SZOLGÁLAT
Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ
2144 Kerepes, Szabadság út 65.
Tel: 06-28/490-369, 06-30/44-999-18
www.kerepesvet.hu, info@kerepesvet.hu
Facebook: KerepesVet

Segélyhívás 112 • Mentők 104
Tűzoltók 105 • Rendőrség 107

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Szabó Attila rendőr főtörzsőrmester: 
06-20/559-8909, SzaboAt@pest.police.hu
Daróczi Attila őrmester, 06-70/492-0763 

Gödöllői Rendőrkapitányság: 28/524-601
Kerepesi Polgárőrség: 06-20/4216094
Közterület-felügyelet: Bura András, Veres Péter
bura.andras@kerepes.hu,  
Mobil: 06-70/479-4410

Kerepes 1-es számú Posta 
Kerepes, Mogyoródi út 19. 28-560-070
Nyitvatartási rend: Hétfő: 08.00-12.00, 12.30-19.00
Kedd, szerda, csütörtök: 08.00-12.00, 12.30-15.00
Péntek: 08.00-12.00 12.30-16.00
Szilasligeti Posta
Kerepes, Béke u. 4. 28-482-750
hétfő: 08:00 - 12:00, 12:30 - 18:00, 
kedd - szerda: 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
csütörtök - péntek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

SZABÓ MAGDA MŰVELŐDÉSI  
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2144 Kerepes, Templom utca 3.
Telefon: 06-28/560-360 (művelődési ház), 
06-28/744-748 (könyvtár)
Mobiltelefon: 06-20/559-8921
E-mail: muvelodesihaz@kerepeskultura.hu.
konyvtar@kerepeskultura.hu
Honlap: www.kerepesmuvhaz.hu/
Facebook: www.facebook.com/szabomagdamuvhaz
TELEPHELY:
Szilasligeti Közösségi Ház
2145 Kerepes-Szilasliget, József Attila park 3.

KEREPESI SZÉCHENYI ISTVÁN  
ÁLTALÁNOS ISKOLA
igazgató: Kaczurné Méder Tímea
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.06-28/560-440, 
Fax: 0628/560-441, iskola@kerepes.hu

ÓVODÁK
Intézményvezető: Tajti Krisztina, 06-20/559-8927 
Szivárvány Óvoda  
Szabadság út 260., 06-28/560-320
intézményvezető-helyettes: Berta Andrea 
Csicsergő Óvoda
2145 Szilasliget, Wéber Ede utca 4.
Vezető: Lipp Csaba Istvánné
06-28/508-290, 06-20/559-8920
Meseliget Óvoda
2145 Szilasliget, József A. út 71-75.
Vezető: Balla Mónika 
06-28/508-295, 06-20/421-6994

Babaliget Bölcsőde - Vezető: Hutvágner Csabáné
2144 Kerepes, Alföldi utca 58., 
28/561-052, 20-559-8912

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Vezető: Horváth Vera
2144 Kerepes, Szabadság út 165. 06-28/560-390, 
06-20/559-8906 szak@kerepesszak.hu

Gyermekház H-P: 8-12, 0628/560-391 
Napfény Háza 2145 Kerepes, Wesselényi utca 51. 
06-28/747-306, H-P: 8-16
fogyatekosellatas@kerepesszak.hu

Római Katolikus Kerepesi Egyházközség
2144 Kerepes Templom u. 17. tel/fax: 06-28/560-370
frajna.andras@vaciegyhazmegye.hu
www.kerepes.plebania.hu
Kerepesi Református Missziói 
Egyházközség – lelkipásztor: Koncz Zoltán 
refkerepes@gmail.hu, 06-70/316-9243
Evangélikus Egyházközség 
lelkész: Eszlényi Ákos 20/778-18-69
2141 Csömör, Petőfi Sándor u. 26. 
tel/fax: 06-28/445-030

SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2144 Kerepes, Mogyoródi út
Ügyelet: 06-30/331-8822 éjjel-nappal hívható
temetőiroda: 06-28/490-685, temetőiroda: 06-80-880-013 

DPMV hibabejelentő (csőtörés, vízhiány stb.) 
06-29/340-010, 06-70/682-7546
Közvilágítás hibabejelentés
0680/980030 (munkaidőben),kozvilagitas@eurovill.hu
ELMÜ hibabejelentő: +36-06-80-383-940
ÉMÁSZ hibabejelentő: +36-80/42-43-44
FŐGÁZ lakossági hibabejelentő: 
06-80/440-141, 06-80/477-333
1/20/30/70/474-9999



ÉPÍT? FELÚJÍT? ALAPTÓL A TETŐIG VEGYEN MINDENT EGY HELYEN

AKÁR 50 %-os ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL TAVASZI AKCIÓINK KERETÉN BELÜL!

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • info@kocsistuzep.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!A                                TAGJA. 

Nyitvatartás: 
H-P: 7.00-16.00
Szo: 7.30-12.00

CSEREPEK

TÉRKÖVEK

FALAZÓTÉGLA
• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

MINDEN,  
ami építőanyag

Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

Gipszkarton rendszerek, beltéri festékek, festő szerszámok, 
lazúrok, hőszigetelő rendszerek, Graphite barkácsgépek.

AKCIÓS  
KOMPLETT 

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZEREK!

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6.
06-70/945-5757, 06-30/625-6560 • info@hosziget.hu

Házi készítésű májas hurka, zsemlés 
véres hurka, sütnivaló kolbász, grill- 
kolbász, kenőmájas, disznósajt, teper-
tő, paprikás abált szalonnák, füstölt 
készítmények NAGY VÁLASZTÉKBAN.

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 7-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK  
DÉLIG kérjük leadni!

TANYASI
HÚSBOLT
Kohajda Péter őstermelő 
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.
Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

 


