
Kerepesi adventi vásár és karácsonyi műsor
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár, Templom utca
2021. december 18., szombat 10.00-20.00

kézműves vásár
sültgesztenye
forró tea
zsíros kenyér
forralt bor
Az Aranyeső-Ezüst Évek Egyesület makett-kiállítása

11.00  Alma együttes
14.00-18.00 Kézműves foglalkozás és óriásszínező 
gyerekeknek

15.00  Fabula Bábszínház: Brumi és a téli álom
17.00  Közös éneklés és gyertyagyújtás
17.30  Fellépők: a kerepesi óvodások, a Pannónia 
néptáncegyüttes, a Kerepesi Német Kultúregyesület, az 
Aranyeső- Ezüst Évek Egyesület, a Kerepesi 
Hagyományőrző Pávakör Egyesület

A megjelenteket a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat látja 
vendégül.

A rendezvény ingyenes!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
+logónk

Kerepesi 

Adventi Vásár
és karácsonyi műsor

kézmŰves vásár / sült gesztenye / forró tea
zsíros kenyér / forralt bor

Az Aranyeső-Ezüst Évek Egyesület makett kiállítása

A megjelenteket a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat látja vendégül.

14.00-18.00 

Kézműves foglalkozás és óriásszínező gyerekeknek
 15.00 

Fabula Bábszínház: Brumi és a téli álom
 17.00 

Közös éneklés és gyertyagyújtás
 17.30 

Fellépők: kerepesi óvodások,

Pannónia néptáncegyüttes,

Kerepesi Német Kultúregyesület,

Aranyeső-Ezüst Évek Egyesület,

Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület

2021. december 18., szombat
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár (Templom utca)

11.00    Alma együttes

A rendezvény ingyenes! A musorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Interjú Farsang 
Péterné  
képviselővel

Megemlékezés  
Szabó Magda  
Kossuth-díjas íróról

Testületi ülésről 
jelentjük
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8. old.

4-5. old.

Kerepes Város Önkormányzatának közszolgálati lapja  2021. 11. szám V. évf.
KerepesSZERVUSZ,
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Városunkban évek óta ha-
gyomány, hogy a 90 év fe-
letti helyi lakosokat az ün-
nep alkalmából köszöntjük. 
Ezen nemes gesztust to-
vább örökítve, az idősek 
iránti társadalmi megbe-
csülés kifejezéseképpen 
Kerepes Város Önkor-
mányzata újfent felhívást 
hirdet a szépkorúak kará-
csonyi ajándékozására. 
 Kérjük a Tisztelt Lakossá-
got, hogy rokonságukból, 

szomszédságukból – az 
ajándékozni kívántak né-
vét és lakcímét megjelöl-
ve – ajánlják azokat a 90 év 
feletti kerepesi lakosokat, 
akiket karácsony alkalmá-
ból ajándékkal köszönthet 
az önkormányzat.

Ajánlásukat december 15-ig, 
az ecsedi.tamas@kerepes.
hu email címre várjuk. Se-
gítségüket előre is köszön-
jük!

SZÉPKORÚAK  
karácsonyi ajándékozása

A munkát az Úz-Trans Fu-
varozó Kft. november 3-án 
kezdte és november 30-án fe-
jezte be. A kivitelezés során ki-
cserélték a teljes pályaszerkeze-
tet (a Nefelejcs utcában csak az 
utca egy részén volt indokolt) és 
a szegélyeket. Az út mindkét ol-
dalán zúzottkőből 10 cm vastag 
és 50 cm széles padkát építettek. 
 Kerepes Város Önkormány-
zata az „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések 

A 2015-ben alapított Pro 
SERVITIUM DÍJ a szociális, 
gyermekvédelmi és egészség-
ügyi ellátás területén dolgozó 
szakemberek munkájának mél-
tó elismerésére szolgál.
 A díj évente egyszer, leg-
feljebb két fő részére ado-
mányozható. A díjat minden 
évben november 12-én, a szo-
ciális munka napján, ünne-
pélyes keretek között a pol-
gármester adja át. A díjjal 
kitüntetett sze-
mély díszokle-
velet, a díjazott 
nevét, a díj meg-
nevezését és az év-
számot tartalma-
zó vésettel ellátott 
emlékplakettet és 

Kedves Betegeink!
Az utóbbi hetek-hónapok ese-
ményei rajtunk kívül álló 
okokból az egészségügyi dol-
gozókra rendkívüli terheket 
rónak.
 A négy felnőtt háziorvo-
si praxisból egyik csak he-
lyettesítéssel látja el felada-
tát, ugyanakkor településünk 
dinamikus fejlődése a lakos-
ságszám folyamatos növeke-
désével jár. A koronavírus-
járvány negyedik hulláma 
rendkívül nagyszámú megbe-
tegedéseket okoz, ugyanak-
kor a szakellátás lehetőségei 
ezzel párhuzamosan egyre 
szűkülnek, mert a COVID-
betegek ellátására irányít-
ják át a kórházi dolgozókat, a 
mentősöket és a szakorvosok 
jelentős hányadát.
 Mi, a kerepesi alapellátás-
ban dolgozó háziorvosok, a 
romló körülmények ellenére 
is elkötelezettek vagyunk az 
általunk nyújtott ellátás leg-

HÁZIORVOSAINK  
a lakosok türelmét kérik 

TÜDŐSZŰRÉS  
2022. január 19-től 24-ig

Átadták a Pro Servitium díjat
IDÉN KETTEN VEHETTÉK ÁT

ELKÉSZÜLT a Nefelejcs  
utca és a Széphegyi út  
burkolatának felújítása

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  
Kerepes Képviselő-testülete
 2021. december 2-án  
 (csütörtökön) 17.30 órakor  
 KÖZMEGHALLGATÁST TART, 
amelynek helyszíne: Szabó Magda Művelődési Ház  
és Könyvtár (Kerepes, Templom u. 3.)
 A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel várja a 
helyi lakosokat. Tarnóczki Lászlóné elnök

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 2021. december 16-án (csütörtökön)  
 18.00 órai kezdettel
 KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás helyszíne:
 SZABÓ MAGDA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
 2144 Kerepes, Templom u. 3. 
A közmeghallgatás napirendi pontjai:
 •   Helyi közügyeket érintő közérdekű lakossági kérdések és 

javaslatok Gyuricza László Róbert polgármester

MEGHÍVÓ  
KÖZMEGHALLGATÁSRA

Szlovák Nemzetiségű  
Önkormányzat közmeghallgatása

HÍREK HÍREK

magasabb szintű biztosítá-
sában, de megértést és türel-
met kérünk betegeinktől is. 
A napi ellátási számaink soha 
nem látott magasságokba 
emelkednek ezekben a hetek-
ben, a telefonjaink folyama-
tosan csörögnek, assziszten-
seink erőn felül teljesítenek. 
A COVID-járvány okozta ne-
hézségek nekünk is újak és 
rendkívüliek, nincsenek „jól 
bejáratott módszerek”, a tu-
dományos eredmények egy-
előre kevés használható in-
formációt tartalmaznak és 
sokszor megbízhatatlanok is. 
A megváltozott körülmények 
plusz feladatokat hoztak, de 
több, munkával tölthető órát 
nem. Mi mindent beleadunk, a 
megértést és a türelmet pedig 
megköszönjük!

Dr. Mokos Zsuzsanna,  
Dr. Szakolczai Zsuzsa

Dr. Havay Miklós,  
Dr. Hessami Mir Ahmad 

Dr. Vaszil László

Srankó Istvánné, Pintér 
Erzsébet 2021.november 6-án 
ünnepelte 90.születésnapját.
 Ebből az alkalomból kö-
szöntötte (november 15-én) 
Gyuricza László polgármes-
ter, Zombori Hubertné képvise-
lő és Lénártné Kovács Gyöngyi 
anyakönyvvezető.
 A kerek évforduló alkalmá-
ból virágcsokorral és Orbán 
Viktor miniszterelnök emlék-
lapjával köszöntötték az ünne-
peltet.
 Bözsi néni szinte születése 
óta Kerepesen él, hisz édesapja 
kerepesi volt.

90 éves születésnapján  
felköszöntötték Srankó  
Istvánnét  

 Két gyermeke – egy fia és 
egy lánya, két unokája és 3 déd-
unokája van.
 Jelenleg lánya családja köré-
ben lakik és jó egészségnek ör-
vend.

A vizsgálatot a Törökbá-
linti Tüdőgyógy Intézet végzi 
majd 2022. január 19-től janu-
ár 24-ig a hétvége kivételével 
reggel nyolc órától este hat órá-
ig. A vizsgálatot a Szabó Mag-
da Művelődési Házban tart-
ják meg.
 Az orvosi szakma a felnőtt 
lakosok számára ajánlja ezt a 
szűrővizsgálatot. A tüdőszűrés 
jogszabály alapján, amennyi-
ben nem a kötelezően elrendelt 
szűrővizsgálat keretében ve-
szik igénybe, akkor 1700 forint 
térítési díjat kell fizetni.
 A Nemzeti Egészségbiztosí-
tási Alapkezelő ugyanakkor in-
gyenessé teszi a szűrővizsgála-
tot az alábbi esetekben:
 •   A 40 év felettieknek évente 

egy alkalommal. Csak ak-
kor kell térítési díjat fizetni, 
ha a vizsgálatról leletet sze-
retne kérni, ehhez azonban 

egy felbélyegzett, saját név-
re, címre megírt boríték le-
adására is szükség van.

 •   A 14–18 év közötti fiatalok 
szűrése is ingyenes, de or-
vosi beutaló és szülői/gond-
viselői írásbeli beleegyező 
nyilatkozat – melyhez for-
manyomtatványt a helyszí-
nen biztosítanak – szük-
séges.

 •   a 18 évnél idősebb tanulók 
esetében – amennyiben a 
köznevelésről szóló törvény 
előírja – a vizsgálat szintén 
ingyenes

 A jogszabályok által szűrő-
vizsgálatra kötelezettek szá-
mára a vizsgálat szintén ingye-
nes. Ilyenek a hajléktalanok; 
hajléktalanokkal foglalkozó 
dolgozók; utcai szociális mun-
kát végzők; népkonyha foglal-
koztatottai; a közérdekű ön-
kéntes tevékenységet folytatók; 
a büntetés-végrehajtási intéze-
tek, rendőrségi fogdák, közös-
ségi szállások dolgozói; vala-
mint bizonyos egészségügyi 
dolgozók;
 A vizsgálatra hozni kell a 
személyi igazolványt, lakcím-
kártyát, TAJ-kártyát, illetve 
(ha van) az előző évi tüdőszű-
résről szóló igazolást.
 A vizsgálaton a szájmaszk 
használata kötelező!

Készen 
állsz  

egy új  
lehetőségre?

További információ:
Kapitány Andrea:
06-20-415-0002

Itt a helyed köztük, ha:
  •   szeretsz ügyfelekkel foglalkozni
  •   szeretsz beszélgetni
  •   közép vagy felsőfokú végzettséggel  
rendelkezel

kínálunk:
  •   Díjmentes képzést
  •   Kiemelkedő jövedelmet
  •   Mellékállásban és otthonról is  
végezhető munkát

bruttó 150 000 forint összegű 
pénzjutalmat kap.
 Idén Gyuricza László pol-
gármester, két városunkban 
dolgozó asszisztenst tünte-
tett ki a Pro Servitium díjjal: 
Török Réka 2008 óta dolgo-
zik a Tölgyfa utcai rendelő-
ben Dr. Havay Miklós mel-
lett, Hatos Vincénét pedig a 
szilasligeti rendelőből ismer-
hetik a betegek, aki 2009 óta 
Dr. Szakolczai Zsuzsa mel-

lett teljesít szolgá-
latot. Azt megelő-
zően a Flór Ferenc 
Kórházban dolgo-
zott 14 évig.
 A város nevében 
köszönjük a kitün-
tetettek munkáját!

támogatása” elnevezésű pályá-
zaton nyert bruttó 43.587.192 
forintot, ehhez kellett bruttó 
6.538.079 forint mértékű saját 
erőt biztosítani. 

Hirdetés

A két kitüntetett, Török Réka és Hatos  
Vincéné Gyuricza László polgármesterrel

Az elkészült Széphegyi útnak így örült 
Farsang Péterné képviselő  
és Farkas Domonkos  
alpolgármester
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ÖNKORMÁNYZAT

Testületi ülésről  
JELENTJÜK

A 2003. évi CXXXIII. Társas-
házi törvény és a 155/2015. 
(VI. 25.) a jegyző társas-
házak feletti törvényessé-
gi felügyeletének eljárási 
szabályairól szóló kor-
mányrendelet értelmében 
a társasházak működésé-
nek, a társasház szervei-
nek – beleértve a közös 
képviselőt – és e szervek 
működésének törvényes-
ségi felügyeletét a jegy-
ző látja el.
 Kerepes Város jegyző-
je ezért kéri a település il-
letékességi területén álló 
társasházak közös képvi-
selőit – legyen az magán-
személy vagy vállalkozás 

–, hogy a törvényessé-
gi felügyelet ellátásához 
szükséges nyilvántartás 
létrehozásához jelent-
kezzenek – nevük, tele-
fonos, elektronikus és 
postai elérhetőségük-
kel, valamint az általunk 
képviselt társasház(ak) cí-
mének megjelölésével a 
jegyzo@kerepes.hu ema-
il címen, vagy ezen ada-
tokat adják le a jegyző 
asszonynak  címezve a 
Kerepesi Polgármesteri 
Hivatalba (2144 Kerepes, 
Vörösmarty u. 2.) 2021. 
december 31-ig. 

dr. Fügedi Réka jegyző

Jegyzői  
felhívás  
társasházak  
közös kép- 
viselőihez

ÖNKORMÁNYZAT

Nagy Anna és Farkas Domonkos 
ajándékot vitt az Alapszolgáltatási 
Központba és a bölcsődébe

Legutóbb október 28-án ülésezett a képviselő-testület. Összesen 11 na piren-
det tárgyaltak. Napirend előtti felszólalást kért Megyesi Alexandra, Springer 
Friedrich Horst és Víg János képviselő. A testületi ülés elején a csatornázást kérő 
széphegyi ingatlantulajdonosok képviseltében több kerepesi lakos is részt vett.  
Ezen az ülésen a képviselők többek között megszavazták, hogy a 90 év feletti 
szépkorúak idén is kapjanak kará csonyi ajándékcsomagot, visszavonták az 
alpolgármesterek illetményé nek és költségtérítésének, valamint a képviselők 
illetményalapjának csökkentését javasló napirendi pontot, továbbá elfogadták 
Dr. Vígh Beatrix és Társa Bt.-vel létrejött feladat-ellátási előszerződést. Zárt 
ülésen döntöttek a csúszásmentesítési szolgáltatás beszerzéséről, a PRO 
SERVITIUM Díj odaítéléséről és a Regionális Príma Díjra jelölésről.

40 millió forint támogatást 
kaphat az önkormányzat 
Az előnyösnek tűnő közér-
dekű felajánlást az ellenzék 
szkeptikusan fogadta, de vé-
gül 11 igen és egy tartózkodás 
mellett támogatták Baranyi 
József vállalkozó kérelmét, 
amiben egy ingatlan fejlesz-
téséhez szükséges telepü-
lésrendezési tanulmányterv 
elfogadását kérte a testület-
től. Kérelmében felajánlotta, 
hogy a tanulmányterv elfo-
gadása és a településrendezé-
si szerződés megkötése ese-
tén 40.000.000 Ft értékben 
támogatja az önkormányzat 
településrendezési terveit. A 
képviselő-testület felkérte az 
ügyvédi irodát a településren-
dezési szerződés előkészítésé-
re, amelynek elkészültét kö-
vetően a képviselő-testület 
ismét megtárgyalja, továbbá 
támogatja a 073/19 hrsz.-ú te-
lektömb belterületbe vonását.

Idén is kapnak karácsonyi
ajándékcsomagot a szépkorúak
Kerepesen már több, mint 
10 éves hagyománya van az 
ajándékosztásnak. 2020-ban 
a koronavírus-járvány mi-
att különböző vitaminokkal, 
étrendkiegészítőkkel ajándé-
kozták meg a veszélyeztetett 
korosztályt. Már tavaly év vé-
gén javasolták a képviselők, 
hogy az addigi célcsoport he-
lyett más szempontok szerint 
határozzák meg a megaján-
dékozottak körét, valamint az 
ajándékcsomagok tartalmát. 
Idén bruttó 250.000 Ft fedeze-
tet biztosítottak a költségvetés-
ben a csomagokra. Az Egész-
ségügyi, Szociális és Sport 
Bizottság azt javasolta, hogy 
ajándékcsomagot a Kerepesen 
élő 90 év fölötti szépkorúak – 
kb. 50 fő – kapják. Az ajándék-
csomagba 5.000 Ft értékben 
kerülhet élelmiszer.
 A csomagok tartalmának be-

szerzésére és azok összeállítá-
sára az Egészségügyi, Szociális 
és Sport Bizottságot hatalmaz-
ták fel.

Nagy Irén képviseli az  
önkormányzatot a Szérűskerti 
Viziközmű Társulatban 
A Szérűskertben lévő önkor-
mányzati tulajdonú telkeket a 
közeljövőben közművesítik, 
ezért a lebonyolítás során bizto-
sítani kell az önkormányzat kép-
viseletét. Az önkormányzat a 
Szérűskerti Viziközmű Társulat-
ban a telektulajdonosi és társu-
lati tagi képviseletével és a tiszt-
ségviselői feladatok ellátásával 
Nagy Irén képviselőt bízta meg.

Visszavonták a társadalmi  
megbízatású alpolgármester  
és a főállású alpolgármester  
illetményének és költség- 
térítésének, valamint az ön-
kormányzati képviselők illet-
ményalapjának csökkentését  
javasló napirendi pontot
A döntés úgy született, hogy a 
Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesz-
tési Bizottság a módosító indít-
ványuk elfogadása mellett ja-
vasolta a napirendet tárgyalni. 
Ennek pedig az volt a lénye-
ge, hogy az alpolgármesteri és 
képviselői illetmények és tisz-
teletdíjak változatlanul hagyása 
mellett, a város közútfejleszté-
se érdekében egy Városfej-
lesztési Alapot hozzanak létre, 

amelyből a közútfejlesztéseket 
és egyéb településfejlesztési cé-
lokat lehetne finanszírozni. A 
Városfejlesztési Alap forrását 
a képviselő-testület tagjainak 
felajánlásai, az illetményükből 
vagy tiszteletdíjukból felaján-
lott összegek biztosították vol-
na. Ennek a javaslatnak fontos 
eleme, hogy önkéntes felaján-
lásokat említ. Három ellenzé-
ki képviselő viszont kötelező 
felajánlásokra tett javaslatot. 
Nagy Irén képviselő szerint így 
három év alatt kb. 40 millió fo-
rint is összegyűlhetett volna a 
felajánlásokból. Miután a Pénz-
ügyi, Ügyrendi és Fejleszté-
si Bizottság módosító indítvá-
nya az önkéntességre helyezte 
a hangsúlyt, ezért az ellenzéki 
képviselők visszavonták az ere-
deti indítványukat.

Dr. Vígh Beatrix 2022. január 1-től  
vállalja Kerepes Város 2. számú  
fogászati körzetének ellátását 
Dr. Vígh Beatrix 1994-ben 
szerzett fogorvosi diplomát a 
SOTE-én. Fog- és Szájbeteg-
ségek, Gyermekfogászat, vala-
mint Fogszabályozás és Kon-
zerváló Fogászat és Protetika 
szakvizsgákkal rendelkezik. 
2019-től Kerepes Város 1-es és 
2-es számú vegyes körzetét tar-
tós helyettesítés keretében mű-
ködteti az önkormányzat ren-
delőjében.
 Dr. Vígh Beatrix 2022. ja-
nuár 1-től - a praxisjog sze-
mélyes betöltésével - Kere-
pes Város 2. számú fogászati 
körzetének ellátását vállalja 
(Tölgyfa utcai rendelő), mely-
nek feltétele az erre vonatkozó 
előszerződés megkötése. Szer-
ződést határozott időre (6 év) 
kötik, amennyiben az egész-
ségügyi szolgáltató a Praxis-
ra vonatkozó praxisengedély 
megszerzését igazolja. Meg-
bízott távollétében helyettesí-
tését dr. Pós Bernadett és dr. 
Dehenes Krisztina láthatja el a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Gödöllői Járási Hivatalának 
engedélye alapján.

Mégsem lesz újabb 
kupakgyűjtő edény a városban
Nagy Irén képviselő előter-
jesztésében azt kérte, hogy a 
Vörösmarty és Tölgyfa utca 
kereszteződésénél szeretne 

egy piros, szív for-
májú kupakgyűj-
tő edényt kihelyez-
ni. Ennek költségeit 
az október havi brut-
tó tiszteletdíjából fe-
dezte volna. Az ezzel járó fel-
adatokat vállalná, a kupakokat 
elszállítaná a megfelelő hely-
re. Az ebből befolyt össze-
get pedig a SZAK vezetőjével 
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egyeztetve használ-
nák fel. A Városüze-
meltetési Bizottság 
azt javasolta, hogy a 
kupakgyűjtő edényt 
az iskola bővítésé-

nek befejezése után annak be-
járata elé helyezzék ki. Nagy 
Irén képviselő ezt nem fogad-
ta el, ezért visszavonta az elő-
terjesztését. 

Kerepesen is köszöntötték  
a szociális dolgozókat

A valaha elnyert legnagyobb pályázati  
támogatás ÉRKEZIK KEREPESRE!

November 12-én Far-
kas Domonkos alpolgármester 
és Nagy Anna képviselő sze-
mélyesen keresték fel az érin-
tett intézményeket és egy kis 
meglepetés ajándékkal kedves-
kedtek a dolgozóknak. Kere-
pesen a Szociális Alapszolgál-
tatási Központot és a Kerepesi 
Babaliget Bölcsődét látogatták 

A város vezetése kezdet-
től fogva folyamatosan eltökélt, 
hogy minél több pályázati pénz-
zel tudjuk fejleszteni települé-
sünket, melybe a világjárvány 

meg. Az ajándékot Hutvágner 
Csabáné és Horvát Vera intéz-
ményvezetők vették át. Az al-
polgármester elmondta, hogy 
az ágazat dolgozói ember feletti 
munkát végeznek, akik minden 
nap elesett, rászoruló honfitár-
sainkról, és a kisgyermekekről 
gondoskodnak. Így megérdem-
lik, hogy évente egy nap figyel-
met kapjanak november 12-én.
 Az Országgyűlés 2016-ban 
döntött úgy, hogy november 
12-e a szociális munka napja 
legyen hazánkban!

Visszavonták a Tölgyfa utca 
2-4-6-8-as számú ingatlan előtti 
járdaépítésről szóló előterjesztést 
A Városüzemeltetési Bizott-
ság azt javasolta, hogy a terve-
zett helyen, a Tölgyfa utcai ren-
delőnél parkolót alakítsanak ki 
a 2022-es költségvetés terhére. 
Mivel így okafogyottá vált Nagy 
Irén előterjesztése, ezért a képvi-
selő asszony visszavonta azt.  P.Gy.

és a lejáró Európai Uniós ciklus 
ugyan némileg beleszólt, de mi 
nem adtuk fel és folyamatosan 
igyekeztünk minden támogatási 
lehetőséget kihasználni. 
 Ennek keretében most 
590.471.329 forintot nyert el a 
folyamatosan növekvő lélek-
számú településünk, gyerme-
keink biztonságos nevelésének 
és jólétének biztosítására, egy 
új bölcsőde felépítésére, ami 
a Tündérliget nevet kapta. Ez 

az összeg összehasonlításkép-
pen akkora, mint Kerepes Vá-
ros Önkormányzat teljes éves 
költségvetésének a fele. Ezért is 
hatalmas öröm számunkra ez a 
nagyszerű eredmény.
 Természetesen folyamatosan 
figyeljük és adjuk be a pályáza-
tokat a továbbiakban is, és bí-
zunk benne, hogy egyéb terüle-
teken is sikeresen tudunk majd 
fejlesztéseket véghez vinni Kere-
pesen. Gyuricza László polgármester
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INTERJÚ

A KÖZBIZTONSÁG  
sokat javult Kerepesen

INTERJÚ FARSANG PÉTERNÉ KÉPVISELŐVEL,  
A HELYI FIDESZ ALELNÖKÉVEL

Farsang Péterné mesterfodrász, a helyi Fidesz alelnöke Kerepesen született, 
itt járt általános iskolába, a középiskolát Budapesten végezte a 12. sz. Ipari 
és Kereskedelmi Szakközépiskolában, fodrász mestervizsgát tett, majd 
munka mellett elvégezte a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolát. Na-
gyon fiatal kora óta vállalkozó. 25 éve Kistarcsán dolgozik a saját fodrász 
üzletében, de Kerepesen él. Több évtizeden keresztül szakoktatóként 
dolgozott. Egyedülállóként két fiút nevelt fel. Szabadidejében karitatív 
tevékenységet is folytat. Családjával régóta adományokat gyűjt rá szo-
rulóknak, amit több éven keresztül Szerbiába szállítottak ki. Két éve, a 
migránsválság óta az adományokat magyar rászorulóknak osztják szét.

HÍREK

A politika mindig érde-
kelte, de a helyi politi-
zálással csak 2014 óta 

került szorosabb kapcsolatba, 
és 2015-ben lépett be a Fidesz 
helyi csoportjába, ahol alelnö-
ki pozícióban segíti a szerve-
zet munkáját. A 2019-es ön-
kormányzati választáson a 4. 
számú választókerületben, Fi-
desz-KDNP színekben meg-
győző fölénnyel 31,34%-os sza-
vazati aránnyal nyerte meg 
a választást. Kerepes Város 
Képviselő-testülete három bi-
zottságba is felkérte az ak-
tív közreműködésre, így tagja 
a Pénzügyi, Ügyrendi és Fej-
lesztési Bizottságnak, az Egész-
ségügyi, Szociális és Sport Bi-
zottságnak és a Köznevelési, 
Kulturális és Nemzetiségi Bi-
zottságnak. 2021 szeptembe-
re óta az Összefogás Kerepesért 
Egyesület elnöke.    

– Legújabb feladatát milyen 
céllal vállalta el?
 – Az egyesület korábbi elnö-
ke Bakai Kálmán alpolgármes-
ter úr volt, aki elfoglaltságai mi-
att felkért, hogy vegyem át tőle 
ezt a feladatot. A legfőbb cél-
kitűzésem, hogy még több ak-
tivistát szervezzek be az egye-
sületbe azért, hogy közösen 
oldjuk meg azokat a problémá-
kat, amivel még szebbé tudjuk 
tenni lakóhelyünket. A célkitű-
zéseimhez pályázatokat szeret-

nék megnyerni. Olyan pályáza-
tokra is gondolok, amivel városi 
rendezvényeket lehetne meg-
szervezni. Erre volt már példa, 
hiszen szeptemberben Bakai 
Kálmán, Farkas Domonkossal 
karöltve, így tudta létrehozni a 
nagyon sikeres Családi napot. 
Építsük, szépítsük a települést, 
hogy ne csak egy alvó város le-
gyen Kerepes, akarjunk elmen-
ni a városi rendezvényekre, 
legyen igényünk másokkal be-
szélgetni, egymást megismerni. 

Várjuk az egyesületbe azokat a 
kerepesieket, akik szívesen ten-
nének azért, hogy még élhetőbb 
legyen a város. A terveim kö-
zött szerepel még, hogy megfe-
lelő anyagi támogatás mellett a 
tagoknak szeretnék kirándulá-
sokat is szervezni, hogy el tud-
juk mélyíteni a testvértelepülé-
seinkkel való viszonyt.

– Úgy látom, hogy szereti az 
embereket a jó cél érdekében 
megmozgatni!

 – Legutóbb júniusban a te-
metőben sikerült az urnafal ki-
alakításához kapcsolódva a 
betervezett    munkához hozzá-
tenni egy komoly értékű mun-
kát. Társadalmi összefogással 
járdát építettünk. Az önkor-
mányzat a régi ravatalozó mel-
lett egy új urnafalat építtetett. A 
beruházásra fordítható pénzt a 
SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 
közérdekű felajánlásából fedez-
tük. A kétmillió forintos ke-
retből Varga Árpád műköves 
mester elkészítette az urnafa-
lat, de az odavezető járdára már 
nem maradt pénz. Nekem si-
került önkéntes felajánlások-
kal megépíteni a járdát. A jár-
dához szükséges szegélykövet, 
viacolor lapokat és gépeket Ha-
lász Gábor, a HA-KOS Kft. tu-
lajdonosa biztosította, a sódert 
én vettem hozzá, a szakipa-
ri munkát pedig Kiss József kő-
műves végezte el. Ezúton is kö-
szönöm nekik a felajánlást. 

– Hogy sikerült az elmúlt két 
évet képviselőként megélni?
 – Képviselői munkámat na-
gyon megnehezítette, hogy 
2019 előtt három évvel gyógy-
ultam meg egy nagyon súlyos 
betegségből. Nem mertem ko-
molyabb munkát felvállalni, 
mert féltem, hogy nem lesz tel-
jes a gyógyulásom, ezért in-
kább több kisebb feladatot vál-
laltam el. Három bizottságban 
is benne vagyok, leginkább 
azért, hogy teljes rálátásom le-
gyen az önkormányzati munká-
ra. Amit furcsának tartok, hogy 
vannak olyan ellenzéki képvise-
lők, akik ezt a munkát saját ön-
megvalósításukra próbálják fel-
használni. Nem hiszem, hogy 
más testületekben az áskálódás 
és a furkálás olyan szinten jelen 
lenne, mint nálunk. Össze kel-
lene állni a képviselőknek Ke-
repes fejlődése érdekében. Ezt 
Kerepesen nehéz megvalósíta-
ni. Ezért csalódott vagyok. 
 Jó hír viszont, hogy novem-
berben a körzetemben elké-
szült a Széphegyi út, valamint a 
3. számú körzetben a Nefelejcs 
utca felújítása. Egy pályázaton 
nyertünk erre bruttó 43,5 millió 
forintot, amit bruttó 6,5 millió 
forinttal egészített ki az önkor-
mányzat. A következő célkitű-
zésem, amit itt meg szeretnék 

valósítani, az a csapadékvíz-
vízelvezetés lesz, hiszen erre 
igen nagy szüksége lenne az itt 
lakó családoknak.
 Fontos előrelépésnek tartom, 
hogy a közbiztonság sokat ja-
vult Kerepesen. Már nincsenek 
drogosok az árok szélén és egy-
két közvéleményt felkorbácso-
ló esetet leszámítva csökkent 
az erőszakos bűncselekmények 
száma is a városban. Az illegá-
lis hulladéklerakás is visszaszo-
rult. Utóbbiak polgármester úr 
következetes munkájának is kö-
szönhetők. A Gyár utcában – ez 
a saját körzetem – megígértem 
az ott élő romáknak, hogy küz-
dök egy játszótér megépítéséért 
és a környék rendbetételéért, de 
azt elvárnám, hogy működje-
nek együtt pl. az illegális hulla-
dék teljes felszámolásában. 
 Ezen kívül a koronavírus-jár-
vány is nagyon megnehezítet-
te a képviselők munkáját. Ahol 
lehetett segítettünk a lakosság-
nak. Például tavaly kivittük az 
időseknek a maszkot, bevásá-
roltunk. Ez a nehézségek elle-
nére azért volt jó, mert jártuk a 
körzetet, megismertük az em-
bereket, ők is megismerhettek 
bennünket. Nagyon fontos meg-
jegyezni, hogy amikor segíte-
ni kellet, akkor egyáltalán nem 
számított, hogy ki milyen politi-
kai párthoz tartozik. Ilyen hely-
zetben az emberek megnyílnak 
és kérdeznek. Ez napjainkban 
is így van. Egyébként örömmel 
fogadták, hogy december 16-án 
ismét megtartjuk a közmeghall-
gatást, és megrendezzük dec-
ember 18-án az Adventi vásárt a 
Templom utcában. Utóbbi azért 
jó, mert Kerepesen nagyon so-
kan élnek egyedül. Végre ismét 
lehet olyan program a városban, 
amikor kötöttségek nélkül lehet 
közösségben lenni. 
 Jó dolognak tartom, hogy 
az idősebbeket megajándékoz-
zuk karácsonykor. Idén Nagy 
Anna képviselőtársam koordi-
nálásával a 90 év fölöttiek kap-
nak karácsonyi csomagot, amit 
a kialakult hagyomány szerint 
a képviselők visznek ki. Kere-
pesen több, mint 50 kilencven 
éven felüli honfitársunk él.
 Végezetül még annyi szeret-
nék mondani, hogy minden 
kerepesi lakosnak áldott békés 
ünnepeket kívánok! P.Gy.

A Magyar Honvédség 
a polgármester kérésére kato-
nai sátrakat hozott Kerepesre, 
ezeket a Széchenyi István Ál-
talános Iskola udvarán egy fo-
lyosóvá szerelték össze, ami 
fél éven át a gyerekek számá-
ra komfortos átkelést biztosít 
a tornaterembe. A felújítás mi-
att ugyanis a diákok  már nem 

A képviselő a „Kerepes, 
ahogy mi szeretjük” közössé-
gi oldalon hirdette meg a ru-
habörzét. November 20-án  
9 és 12 óra között rengeteg 
érdeklődő fordult meg a Sza-
bó Magda Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermében. A 
belépőjegy 500 forintba ke-
rült. Most főleg őszi/téli ru-
hákat, cipőket, kiegészítőket 
csereberéltek az érdeklődők. 
A maradék ruhákat és cipőket 

Katonai sátrat épített a Magyar  
Honvédség AZ ISKOLA UDVARÁN

Sikeres közösségi ruhacserét 
szervezett Németi Beáta kép-
viselő a művelődési házban

A Szár-hegyen található Mak-
rai „Ales” pihenőhely eddig is ked-
velt célpontja volt a túrázóknak. 
A hegytetőn található kis tisztás 
most újabb elemmel bővült. Gyu-
ricza László polgármester nemcsak 
támogatóként, és ötletgazdaként 
valósította meg a projektet, hanem 
a Városüzemeltetési Kft. szakem-
bereivel közösen, november végén 
három napot dolgoztak a hegyen, 
hogy a gyerekeknek is legyen még 
egy attrakció, amely a szabadba 
csábítja őket. A mászókához való 
anyagok 100 %-ban önerős finan-
szírozásúak, a városnak nem került 
pénzébe.

ERDEI MÁSZÓKA  
KÉSZÜLT  
A SZÁR-HEGYEN

tudják az épületen belül meg-
közelíteni a tornatermet, csak 
az udvaron át. Mivel az épít-
kezés korábbi tervezésekor 
nem számoltak ezzel, ezért 
gyors megoldást kellett talál-
ni a problémára. November 
1-jén a műszaki egység ka-
tonái mindössze pár óra alatt 
felállították a sátrakból össze-

szerelt közlekedőt az udvaron. 
A sátorlapok az erős esőzés-
ben már jól vizsgáztak, akár 
nagyobb mennyiségű hó is 
hullhat rájuk, azt is szilárdan 
tartják majd a katonai célokra 
alkalmazott fémvázak. Az is-
kola tanulói és dolgozói pedig 
már nagy örömmel birtokba is 
vették az átjárót. 

adományként a Kerepesi Szé-
chenyi István Általános Isko-
la kapta meg! Az iskola első-
sorban a rászoruló családokat 
támogatja, de nem vész kár-
ba semmi, mert a megmaradt 
ruhákat a Sulizsák Program 
keretében összegyűjtik és el-
viszik az országos gyűjtő-
pontokra. A rendezvény sike-
rét látva a képviselő asszony 
minden hónapban szeretné a 
börzét megszervezni.
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MEGEMLÉKEZÉS Szabó Magda 
Kossuth-díjas íróról
Szűk körben emlékeztek meg 2021. november 19-én 
Kerepesen a Hegy utcában található emlékparkban 
Szabó Magda halálának 14-ik évfordulójáról.

Farkas Zsuzsanna emlékezett meg 
a Kerepesen elhunyt írónőről 

E-mail:  konyvtar@kerepeskultura.hu 
muvelodesihaz@kerepeskultura.hu.hu

Telefon:  06-28-560-360 (művelődési ház), 
06-28-744-748 (könyvtár),

2144 Kerepes, 
Templom u. 3. 

S zületésének 
évfordulóján 
október ele-

jén egy kétnapos 
hagyományterem-
tő rendezvényso-
rozattal tiszteleg-
tek a kerepesiek az 
írónő emléke előtt. 
A művelődési ház-
ban megrendezett 
Szabó Magda Mű-
vészeti Napokon 
október 8-án egy különleges ki-
állítást rendeztek az országosan 

meghirdetett képző-
művészeti pályázat 
legjobb alkotásai-
ból, majd október 
9-én a Jambalaya 
koncertje, valamint 
a L’art pour L’art 
Társulat Best of 
műsora színesítette 
a programot. 
 Most november 
19-én a kopjafánál 
megrendezett ünnep-

séget is a Szabó Magda Művelő-
dési Ház és Könyvtár szervezte, 
ahol Farkas Zsuzsanna intéz-
ményvezető emlékezett meg a 
Kerepesen elhunyt írónőről, majd 
Monori Szabolcs művelődésszer-
vezővel azokat az idézeteket ol-
vasták fel, amiket Szabó Magda 
emlékére gyűjtöttek. 

KULTÚRA

KÖNYVAJÁNLÓ

Alex T. Smith:  
A KISEGÉR, AKI ELHOZ-
TA A KARÁCSONYT
24 és fél fejezet, egy mese és 
egy adventi nagy utazás, amely-
lyel mindenki felkészülhet az 
ünnepre.
 Fülöp, a kisegér feladata, 
hogy eljuttassa Olivér levelét a 
Mikulásnak, miközben külde-
tése alatt rengeteg izgalmas ka-
landot él át, és igaz barátokat is 
szerez. Mint egy igazi adven-
ti kalendáriummal, úgy számol-
hatunk vissza karácsonyig, és 
kipróbálhatjuk azt a sok kreatív 
ötletet, amelyekből minden nap-
ra kínál a könyv: írhatunk leve-
let a Mikulásnak, vagdalthúsos 
pitét, karácsonyi üdvözlőla-
pot, ajándékokat és díszeket is. 
Fülöp történetével olyan szív-
melengető karácsonyi me-
sét veszünk a kezünkbe, amely 
minden bizonnyal igazi családi 
hagyománnyá válik és minden 
évben újra előkerül majd. 

Anne Jacobs: 
HOLDFÉNY A SZAVAN-
NA FELETT
Charlotte és George titkos sze-
relme hosszú évek után vég-
re beteljesedett. Házasságot 
kötöttek, letelepedtek Németor-
szágban, és boldogságukat lát-
szólag semmi sem árnyékol-
hatja be. Ám a férfi képtelen 
kordában tartani csillapíthatat-
lan kalandvágyát, ezért veszé-
lyes expedícióra indul Afrikába. 
Charlotte ezalatt vásárol egy ül-

tetvényt a tanzániai Usambara-
hegységben, hogy otthont te-
remtsen az unokahúgának, 
Klarának és az ő családjának. 
Nyugodt, békés ültetvényes 
életről álmodik a széles afri-
kai ég alatt, George-on azonban 
újra meg újra erőt vesz a nyug-
hatatlanság, és nem képes gyö-
keret ereszteni. Hiába igyekez-
nek mindketten alkalmazkodni, 
a jövőről alkotott elképzelé-
seik szöges ellentétben állnak 
egymással. Egyre nő közöt-
tük a feszültség, és a szaporo-
dó konfliktusok végül veszélybe 
sodorják a házasságukat. Vajon 
sikerül újra egymásra találniuk, 
és visszakapják a régi boldogsá-
gukat? A Kilimandzsáró felett 
az ég folytatásában a szerző is-
mét Afrika lenyűgöző tájaira re-
píti az olvasót, és új romantikus 
regényének lapjain jeleneteket 
látunk egy házasságból: életre 
kel egy igaz szerelem, minden 
gyötrelmével és gyönyörűségé-
vel együtt. 

David Baldacci: NAPVILÁG
Atlee Pine FBI-ügynököt a nő-
vére utáni nyomozása ezúttal 
New Jersey-be vezeti, ahol egy 
régi ismerősével, John Puller 
katonai rendőrrel keresztezik 
egymást az útjaik.
 Amióta az ikertestvérét, 
Mercyt elrabolták, Atlee Pine 
FBI-ügynököt megállíthatatlan 
vágy hajtja, hogy kiderítse, mi 

is történt valójában a nővérével. 
 Amikor már épp kifutna az 
időből, amit a főnökétől a nyo-
mozásra kapott, végre rábukkan 
az eddigi legígéretesebb nyom-
ra: a testvére elrablójának a sze-
mélyazonosságára. 
 Atlee a feltételezett elkövető, 
Ito Vincenzo legutóbbi ismert 
tartózkodási helyére utazik New 
Jersey-be, ahol azonban váratla-
nul találkozik egy régi barátjá-
val, John Puller katonai rendőr-
rel, aki egy másik ügy kapcsán 
nyomoz a Vincenzo család után. 
 Összefognak, és együtt nem-
csak egy felső politikai körökbe 
vezető összeesküvés nyomára 
bukkannak, de azt is kiderítik, 
mi is történt Mercyvel sok évvel 
ezelőtt. Az igazság pedig min-
dent megváltoztat…

Müller Péter: ANYÁM 
TITKOS KÖNYVE
Két évvel ezelőtt, a padlá-
sán talált vén kofferben lelt rá 
Müller Péter egy ócska kazet-
tás magnóra, a mellette he-
verő halom magnószalaggal 
együtt. Kiderült, hogy édes-
anyja magnóra mondta élete 
meghatározó emlékeit. A mag-
nószalag megőrizte első sze-
relmének történetét, majd az 
író apjával való találkozásá-
nak kalandját, fia születését és 
közös életük főbb eseménye-
it. A hangfelvételen megoszt-
ja a két világháború poklát és 
legrejtettebb titkait, álmait. Az 

irodalomtörténetben példa nél-
küli, hogy egy író az édesanyja 
szemével látja önmagát, és an-
nak halála után könyvet ír vele 
együtt – Müller Péter életében 
megtörtént ez a csoda, a köny-
vet élete legszebb műveként 
aposztrofálja. Az író idén dec-
emberben ünnepli 85. születés-
napját.

Jamie Oliver: EGYÜTT
Több mint 120 izgalmas, egy-
szerűen követhető receptet tar-
talmaz Jamie Oliver legújabb 
szakácskönyve, amelyek közül 
örömmel válogathat majd, ami-
kor vendégül látja a családot és 
a barátokat. Szerencsére csu-
pa olyan ételről van szó, amely-
nek elkészítése ütemezhető, így 
még véletlenül sem kell a kony-
hában ragadnia, hanem vendég-
látóként is élvezheti az együtt-
lét örömét. 
 „Ünnepeld az étel hatalmát, 
amely összehozza az embere-
ket, felidézve a mérhetetlen bol-
dogságot, amit szerezhet, és ami 
mindennél fontosabb: gyűjtsd 
be az emlékeidet a szeretteiddel. 
Erről szól a „szeretlek” az éte-
len keresztül.”(Részlet a kötet 
Előszavából.)� Vili Vera könyvtáros

Beköszöntött az advent időszaka. A decemberi sürgés-forgás közepette 
érdemes kicsit megpihenni és a kezünkbe venni egy kellemes időtöltést 
nyújtó könyvet. Ehhez szeretnék Önöknek ajánlani néhány könyvet.

 Szabó Magda Kossuth-dí-
jas író, műfordító, költő, a ma-
gyar irodalom kiemelkedő kép-
viselője, az egyik legtöbbet 
fordított magyar szerző 1917. 
október 5-én Debrecenben szü-
letett. Félszáznál több önál-
ló kötete jelent meg, műveit 42 
nyelvre fordították le. 
 A fiatal kora ellenére nem-
zetközi hírű alkotó művészt az 
ötvenes években elhallgattat-
ták. Költőként semmi kedve 
nem volt Rákosit éltető versiké-
ket farigcsálni, ezért az 1949-
ben kiérdemelt irodalmi Baum-
garten-díját visszavették tőle, 
állásából kirakták, és 1958-ig 
nem publikálhatott. Írói pályája 
csak ezután bontakozhatott ki.
 1977-ben Debrecen, 2006-
ban Budapest adományozott 
neki díszpolgári címet, 2007-
ben a Magyar Köztársasági Ér-
demrend nagykeresztje (polgá-
ri tagozat) kapta meg. 1993-ban 
a Debreceni Református Teoló-
giai Akadémia díszdoktorává 
avatták. 2000-ben a Széchenyi 

Irodalmi és Művészeti Akadé-
mia alapító tagja, az Európai 
Tudományos Akadémia tagja 
és a Digitális Irodalmi Akadé-
mia alapító tagja volt.
 Kilencvenéves korában, 
2007. november 19-én Kere-
pesen halt meg.
 A kopjafánál Farkas Zsu-
zsanna intézményvezető és 
a kerepesi oktatási intézmé-
nyek nevében Hutvágner 
Csabáné koszorúzott.
 „Bennünk élő Kerepes” 
címmel november 27-től te-
kinthető meg az a kiállítás a 
művelődési házban, ahol az 
írónő néhány személyes tár-
gyát is megtekinthetik.

A kerepesi oktatási intézmények nevében 
Hutvágner Csabáné koszorúzott

A Kerepesi Polgármesteri Hi-
vatal felvételt hirdet hatá-
rozatlan időtartamú heti 30 
órás részmunkaidős munka-
viszony keretében takarítói 
feladatok ellátására.

ELVÁRÁSOK, GYAKORLAT
 •   Legalább 8 általános is-

kolai elvégzése.
 •   Munkájára való  

igényesség.
 •   Szorgalom, megbízható-

ság, precizitás.

 •   Minőségi munkavégzés.
 •   Szakmai tapasztalat - leg-

alább 1 év takarítói ta-
pasztalat.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
 2144 Kerepes,  
 Vörösmarty utca 2.

A munkakör betöltése er-
kölcsi bizonyítvány meglé-
téhez kötött.
 Jelentkezni 2021. decem-
ber 15-ig, önéletrajz leadásá-
val személyesen (cím: 2144 
Kerepes, Vörösmarty utca 2.) 
vagy elektronikus úton ta-
karító tárgy megjelölésével 
a bolyky.boglarka@kerepes.
hu címen lehet.

ÁLLÁSHIRDETÉS  
TAKARÍTÓI 
MUNKAKÖRRE
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OKTATÁS

A Kerepesi Széchenyi István Általá-
nos Iskola gazdasági bejáratánál a 
környezetszennyezés megelőzésé-
nek érdekében szelektíven gyűjt-
hető, a háztartásokban keletkezett 
HASZNÁLT SÜTŐOLAJ gyűjtésére 
alkalmas konténert helyeztek ki! 

MI A TEENDŐ?
Önnek nincs más dolga, mint a ház-
tartásokban keletkezett elhasználó-
dott, kihűlt olajat visszatölteni egy 
PET palackba vagy jól zárható befőt-
tes üvegbe, majd elvinni azt a kihe-
lyezett konténerbe, tanítási napo-
kon 6:00 és 20:00 óra között. 

A Biotrans Kft. díjmentesen elszállít-
ja az összegyűjtött olajat és iskolánk 
alapítványának 25 Ft/kg visszatérí-
tést biztosít adomány formájában az 
összegyűjtött mennyiségért.

A használt sütőolaj leadásával 
duplán tesz jót, mert: védi 
környezetét és jótékonykodik is!

Köszönjük segítő hozzáállását!
Iskolavezetés

Tisztelt Környezet-
tudatos Lakosok!

1200 zsíros kenyér  készült Márton napi rajzverseny legszebb alkotásai

Hirdetés

MÁRTON NAPI VIGALOM a Kerepesi 
Széchenyi Általános Iskolában

OVISOK LÁTOGATÁSA a Kerepesi  
Széchenyi István Általános Iskolában

2021. november 11-én tartottuk isko-
lánkban a Márton napi ünnepséget.

Október 12-én, 14-én és 20-án a Szivár-
vány-, a Csicsergő- és a Meseliget Óvodá-
ból közel száz nagycsoportos kisgyerek 
látogatott el az óvónénik kíséretében az 
iskolába, ahol a leendő elsős tanító nénik 

– Dancsa Nikoletta (Niki néni), Nagyné 
Mándi Katalin (Kata néni) és Nagy Attiláné 
(Kriszti néni) – izgatottan várták őket.

S ok kisdiák számára ez volt az első 
alkalom, hogy részt tudott ven-
ni ilyen iskolai rendezvényen, hi-

szen kényszerűségből az ekkora nagyságú 
programok évek óta elmaradtak.
 Amíg a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat üstökben készítette a teát, a Né-
met Kultúregyesület és a hetedik évfo-
lyamosok 50 kiló zsíros kenyeret kentek, 
közben a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat által meghívott zenekar már dél-
után háromkor kezdte ropni a talpalávalót. 
Munkhárt Ádám Next Party Band zeneka-

ra délután négyig 
játszott és zenéltek 
volna még tovább 
is, de a diákok fog-
ták kis lámpásaikat 
és fél ötkor már fel-
sorakoztak a szín-
pad előtt.
 Először a Már-
ton napi rajzverseny 
eredményhirdetésé-
re került sor: 
 Az 1-2. évfolya-
mon, első helyen 
végzett Varga Ida, 

második díjat kapott Nagy Krisztina, a 
harmadik helyet Gacsályi Botond érdemel-
te ki, a különdíjat Somodi Iza kapta.

 A 3-4. évfolyamon Zsámbokréty Dia, 
Tihanyi Anita, Major Vivien és Nagy Mar-
tin sorrend alakult ki, megosztott harma-
dik hellyel, a különdíjat Zvolenszki Lujza, 
Nagy Dániel és Baricsa Zoé a 6. évfolya-
mon Kocsi Ricsi és Kiss Alex vehették át.
 A színpadon felhangzott sok klasszi-
kus dal: Laterne, Sonne, Mond und Sterne, 
Ich geh mit meiner 
Laterne, Durch die 
Straßen auf und 
nieder, valamint hat 
évfolyam tanulói-
nak előadásában a 
Lichterkinder című 
dal. Sokat próbál-
tunk, gyakoroltunk, 
hogy ilyen sok diák 
részvételével is jól 
hangozzék az egész 
műsor, és köszö-
nöm, hogy a rap-

szövegeket olyan szélsebesen tudták ki-
mondani a szereplők!
 A lámpás felvonulás teamécseseit a Ke-
repesi Gyermekekért Alapítvány támogat-
ta, a világítás kiegészítésére pedig az is-
kola több fényszórót is kapott a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattól, amit ha-
marosan felszerelünk. A színpadképet 

munkatársaim készítették, te-
leragasztva az ablakokat, az út-
vonalat a polgárőrség és a rend-
őrség biztosította számunkra.
 1200 zsíros kenyér és három 
üstnyi tea várta a felvonulás is-
kolába visszatérő résztvevő-
it, hogy megmelengesse szívü-
ket-lelküket.
 Mindenkinek köszönjük a 
segítséget, aki munkájával, 
szabadidejével támogatta a ren-
dezvényt!

Német nemzetiségi tanárok és tanítók

Iskolánkban 2021. november 12-én 
szerveztük meg a Bolyai Anyanyelvi Csa-
patverseny körzeti fordulóját. Az idei tanév-

ben rekordmennyiségű, 13 csa-
pat összesen 51 diákja indult a 
versenyen. A megmérettetésen 
intézményünk valamennyi fel-
ső tagozatos évfolyamáról volt 
induló csapat, jellemzően évfo-
lyamonként több osztályból is. 
A felkészítést iskolánk magyar 
szakos tanárai biztosították.  
 A 13 csapat 14:30-tól 15:30-
ig négy különböző tanteremben 
oldotta meg az anyanyelvi fel-
adatsort. A verseny jó hangulat-

ban telt, öröm volt látni, hogy a csapattagok 
egy emberként, közösen igyekeztek túljutni 
a feladatokon. Sajnos az országos fordulóra 

Lezajlott a Bolyai Anyanyelvi  
Csapatverseny körzeti fordulója 

A 4. c osztály tanulóinak 
előadásában, Kata néni 
narrációjával kísérve 

egy őszi mesejátékot láthattak az 

ovisok, Mese az őszről címmel, 
melyet a negyedikesek jelmezbe 
öltözve tettek még izgalmasab-
bá. Niki néni és Kriszti néni ve-

zetésével, valamint 
a 4. b kis segítői-
nek közreműködé-
sével elkészíthet-
ték saját őszi fájukat, 
krepp-papír gala-
csinok felragasztá-
sával. A programot 
egy jó hangulatú kö-
zös tánccal zártuk 
Ragoncza Imre irá-
nyításával, valamint 

nem jutottunk tovább, de a 13 csapatból 12 
először indult a versenyen, így ennek tük-
rében okunk van büszkének lenni az elért 
helyezéseinkre: Az 5. évfolyamról csapa-
taink a körzeti fordulóban 20., 27. és 32., a 
6. évfolyamról induló csapataink 33. és 45., 
a 7. évfolyamról induló csapataink 18., 30., 
33. és 42., a 8. évfolyamról induló csapata-
ink 17., 32., 37. és 39. helyezést értek el. Év-
folyamonként átlagosan 50-60 csapat indult 
Pest megye-Délkelet régiójából, ahová isko-
lánk is tartozik. 
 Az eredményeink azt jelzik, minden év-
folyamról bőségesen van potenciál isko-
lánk tanulóiban, így a tehetséggondozás 
az idei tanévben továbbra is, valamint a 
következő tanévben is kiemelt feladatunk 
lesz. Bízunk abban is, hogy jövőre ezekkel 
a csapatokkal akár az országos megméret-
tetésen is részt tudunk majd venni. 

Szücs Marcell László
magyartanár, a verseny iskolai szervezője

A teához az alapanyagokat 
a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat biztosította

Közös tánc   
Ragoncza Imre  

irányításával 

Lámpás felvonulás teamécsesekkel 

Az ovisok őszi fákat is készíthettek

Őszi mesejátékot adott elő a 4. c osztály

Idén 13 csapat nevezett az iskolából 

ISKOLAHÍVOGATÓ

a 4. a osztály diákjainak rész-
vételével. A kicsik élményekkel 
telve, nagyszerű saját készíté-
sű munkákkal távoztak az ese-
ményről.  
   Ezúton is köszönjük az óvó 
néniknek és dadusoknak, hogy 
elkísérték a nagycsoportosokat.
   Novemberben nyílt napra ké-
szültünk a szülők számára, de 
az sajnos a vírushelyzet jelen-
legi állása miatt elmarad. A ta-
nító nénik óráiról videós be-
mutató készül, amit az iskola 
honlapján lehet megtekinteni.

A tanító nénik

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

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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Kerepes Város Helyi Épí-
tési Szabályzatáról szó-
ló 23/2014. (XI. 18.) ön-
kormányzati rendelete 
értelmében Kerepes Vá-
ros jegyzője kéri a telepü-
lés illetékességi területén 
álló reklám- és hirdetőtáb-
lák, eszközök, ingatlanok 
tulajdonosait – legyen az 
magánszemély vagy vállal-
kozás –, hogy a törvényes-
ségi felügyelet ellátásához 
szükséges nyilvántartás lét-

rehozásához jelentkezzenek 
a nevük, telefonos, elektro-
nikus és postai elérhetősé-
gükkel, valamint az általuk 
birtokolt reklám- és hirde-
tőeszközök pontos címének 
megjelelésével a jegyzo@
kerepes.hu email címen, 
vagy ezen adatokat adják le 
a jegyzőnek címezve a Kere-
pesi Polgármesteri Hivatalba 
(2144 Kerepes, Vörösmarty u. 
2.) 2021. december 31-ig. 

Dr. Fügedi Réka jegyző

JEGYZŐI FELHÍVÁS a reklám- és  
hirdetőeszközök tulajdonosainak

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

APRÓHIRDETÉS

ÉLETJÁRADÉK – Megbízható férfi életjáradékot fizetne idős személynek  
ingatlanért cserébe. Telefon 18 óra után: 06-20/349-1470

A német-magyar nemzetiségi óvodai 
csoportokban dolgozó nemzetisé-
gi óvodapedagógusaink Kovács 

Enikő�Alexa vezetésével 2021. tavaszán 
sikeresen pályáztak a „Verwirklichung 
die innovative Projekte im deutschen 
Nationalitäten Kindergarten” ÉMNÖSZ 
pályázatra, ahol 
150  000 forintot si-
került elnyerniük, 
amelyet egy népi 
hagyományőrzés 
témájú kiállítás ösz-
szeállítására fordí-
tottak.
 A járványhelyzet 
romlása az óvodák-
tól is megkívánta a 
fokozott óvintézke-
dések visszaveze-
tését, amelyet nov-
ember 2-től meg is 
tettünk. Ismétel-

ten bevezettük az épületekbe történő be-
lépéskor a kötelező maszk-használatot és 
kézfertőtlenítést, majd a betegségszámok 
emelkedése miatt – következő lépésként – 
a Szivárvány Székhely-intézményben és 
a Meseliget Tagóvodában a szülők csak a 
bejárati ajtóig kísérhetik a gyermekeiket, 

ahol az óvodapedagógusok és 
dajka nénik átveszik őket, átöl-
töztetik, és a csoportba kísérik.
 Szintén a járványhelyzet miatt 
a novemberben esedékes, a be-
szoktatás tapasztalatainak meg-
osztásáról szóló szülői értekez-
leteket is rendhagyó formában 
tartottuk meg. Egyes csoportok 
online formában „beszélgettek”, 
más csoportoknál pedig az óvo-
dapedagógus levél formájában 
tájékoztatta a szülőket a beszok-
tatás tapasztalatairól.
 November 10-től a Csicsergő 
Tagóvoda Méhecske csoportja, 

majd november 15-től a Szivárvány Szék-
hely-intézmény Ficánka és Minyon cso-
portjai kerültek 10-10 napra karanténba a 
járvány miatt. Amíg a gyerekek otthon pi-
hentek és játszottak, addig az oltással ren-
delkező kollégák alapos és mindenre kiter-
jedő fertőtlenítő takarítást végeztek annak 
érdekében, hogy az újranyitás idejére min-
den óvodai helyiség és eszköz tisztán és 
fertőtlenítve várja vissza a kicsiket.
 November 10-én az Oktatási Hivatal 
delegáltjaként német nemzetiségi szak-
tanácsadó érkezett a Csicsergő Tagóvo-
dába szakmai látogatásra, aki a Mazsola 
csoportosokat látogatta meg. A rendkí-
vül szép és tartalmas délelőttöt követően 
szakmai beszélgetést folytatott az óvoda-
pedagógussal, akinek a szakmai munkáját 
kiválóra értékelte a szaktanácsadó kolléga. 
Gratulálunk Bea néninek a szép és tartal-
mas délelőtthöz!
 A Márton napi rendezvényünket nov-
ember 12-én tartottuk meg a kicsik nagy 
örömére. Az ünnepet megelőző héten már 
sok érdekes program várta a gyerekeket a 
csoportszobákban: kékfestéssel, népi esz-
közökkel való ismerkedéssel várták az óvó 
nénik a gyerekeket, majd következett a 
lámpás felvonulás, ahol kicsik és nagyok 
közös énekléssel, lampionokkal sétáltak 
egyet az óvoda közelében, majd Benyik 
Marika néni jóvoltából forró teát kaptak 
a felvonulók, amit a hideg őszi estén min-
denki jólesően fogyasztott el. 

Tajti Krisztina óvodavezető

OKTATÁS

ÓVODA HÍREI
Egy év elteltével ismételten elérkezett az óvodákba 
a kötelező tűzriadó próba, amelyet a gyermekek 
minden évben csodál kozva, de jó játékként élnek 
meg. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy az épülete-
ink teljes kiürítéséhez minden évben egyre kevesebb 
időre van szükségünk egy esetleges baj esetén.

Nemzetiségi pályázati  
pénzből kiállítást rendeztünk

Népi eszközökkel  ismerkedtek óvodásaink
A Márton napi rendezvény hetében 
kékfestő foglalkozást is tartottunk

Tökfaragó foglalkozás volt 
a Mazsola csoportban

PANASZ a zöldhulladék  
szállítás elmaradásai miatt

Kerepes Polgármesteri 
Hivatala panasszal fordult a 
DTkH-hoz a Szabadság útról el 
nem szállított zöldhulladékos 
zsákok miatt. Az alábbi választ 
küldte a szolgáltató: 

Tisztelt Alpolgármester Úr!
A múlt heti elszállítás dátuma, 
2021. október 29-e alkalmával 
egyetlen ügyfélbejelentés érke-
zett társaságunk felé, miszerint 
nem szállítottuk el a zöldhulla-
dékot, melyek a régi Zöldhíd lo-
góval ellátott zsákban kerültek 
elhelyezésre az ingatlan elé.
 Tiszteletteljes kérésünk a la-
kosság felé, hogy amennyiben a 
szállítással kapcsolatos problé-
mát/elmaradást észlelnek, úgy 
azt minden esetben jelentsék be 
a cég ügyfélszolgálatán a  mi-
előbbi�és�hatékony�probléma-
megoldás érdekében.
 Szeretném tájékoztatni továb-
bá, hogy szállítási osztályunk a 
Szabadság�út�ellenőrzését,�és�a�
közterületen található zöldhul-
ladékok�begyűjtését�elvégezte.
� Együttműködésüket�és�meg-
értésüket köszönjük, az esetle-

ges kellemetlenségért szíves el-
nézésüket kérjük!

Duna-Tisza közi Hulladék- 
gazdálkodási Nonprofit Kft.

A DTkH kéri a tisztelt la-
kosságot, hogy amennyiben 
problémát észlelnek, azt ha-
ladéktalanul jelentsék az ügy-
félszolgálatuk felé. (https://dtkh.
hu/ugyfelszolgalat) 
 Az önkormányzat is ugyan-
ezt kéri. Ha valaki problémát ta-
pasztal, azt feltétlenül jelezze 
fényképpel/videóval együtt a hi-
bát leírva a bejelentes@kerepes.
hu email címen keresztül. Gyu-
ricza László polgármester tá-
jékoztatásul elmondta, hogy a 
rendszeresen beérkező panaszok 
esetén az önkormányzat hatha-
tósan fog intézkedni.

HÍREK

Felhívás az ingatlan előtti 
terület tisztán tartására

Kerepes Város Képvi-
selő-testületének a helyi kör-
nyezet és természet, valamint 
fás szárú növények védelmé-
ről szóló 15/2020. (VIII.28.) 
önkormányzati rendelete 5. § 
(2) bekezdése szerint: „Az in-
gatlan tulajdonosának fel-
adata az ingatlan előtti jár-

daszakasz, saroktelek esetén 
minden oldalán (járda hiá-
nyában 1 m széles területsáv, 
illetve ha a járda mellett zöld-
sáv is van, az úttestig terje-
dő teljes terület) zöldsáv, nyílt 
árok, és ennek műtárgyainak 
tisztán tartása.” 
 A fentiek értelmében az in-
gatlan tulajdonosának köteles-
sége az ingatlana előtt a fáról 
lehullott levelek összeszedése 
és az árkok tisztán tartása.
 A rendelet előírásainak meg-
sértése esetén közigazgatá-
si hatósági eljárás keretében 
közigazgatási bírság szabha-
tó ki, melynek mértéke termé-
szetes személy esetén 5.000  Ft-
tól 200.000  Ft-ig, jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetén 
50.000  Ft-tól 2.000.000  Ft-ig 
terjedhet. 
 A fentiek alapján felkérem a 
lakosságot, hogy az ingatlanuk 
előtti terület tisztán tartására 
vonatkozó kötelezettségüknek 
tegyenek eleget.

dr. Fügedi Réka jegyző

ÁLLÁS - Az Ingatlanos Kft. Duna House munkatársakat keres  
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ pozícióba. Biztos megélhetés, karrier lehetőség!  
Az értékesítési tapasztalat előny, de nem alapfeltétel. 36-20/331-7767

december 3. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

december 10. péntek KOMMUNÁLIS

december 17. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

december 24. péntek KOMMUNÁLIS

december 30. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

KEREPES HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2021 DECEMBER

A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és november 30. között szállítják  
el a lakóingatlanokról, a gyűjtési naptárakban megjelölt dátumokon.  

Az utolsó gyűjtés alkalmával cserezsákot nem hagynak az ingatlanoknál.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult veszélyhelyzet és a munkatársaink 

megbetegedése miatt kialakulhatnak a hulladékszállításban kimaradások.  
Társaságunk jelenleg prioritásban végzi a kommunális hulladék elszállítását,  

ezt követően a szelektív és a zöldhulladék gyűjtését.  
Az esetleges elmaradásokról, illetve a pótlás időpontjáról folyamatos tájékoztatást 

adunk, illetve az erre vonatkozó információkat honlapunkon is közzétesszük. 
Minden elmaradást a kapacitás függvényében pótlunk, kérjük türelmüket  

és megértésüket ebben a rendkívüli helyzetben. (www.dtkh.hu) 
DTkH Nonprofit Kft.
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Jézus így tanította 
az övéit: „azok a beszédek, amelyeket én 
mondtam nektek: Lélek és élet” (Jn 6,63).

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

LÉLEK ÉS ÉLET
HITÉLET

2021. november 27-től (szombat)!

Rendelését leadhatja telefonon,  
e-mailben, Facebookon és személyesen:  
  •   �Telefon: +36 30 942 3286
  •    E-mail: kistarcsa@jokenyer.hu
  •   �FacEbook: facebook.com/JoKenyerKistarcsa
  •    SzemélyeSen iS leadhatja rendeléSét pékSégünkben:  

Kistarcsa, Szabadság út 32. 

karácsonyi bejgli 
Nagy

A JÓkenyér Pékmesterek megalkották a hagyományos diós és mákos  
bejgli hozzáadott cukormentes változatait, melyek szintén előrendelhetők. 
Fogyni vágyók és cukorbetegek számára is jó választás lehet  
az eritrittel készülő, töltelékben gazdag ünnepi finomságunk!

Márványos, töltelékben gazdag diós,  
mákos és gesztenyés bejgli előrendelhető 

előrendelés!

nyitvatartás:
Hétfő – péntek: 630-1830

Szombat: 700 -1400

Kenyereink és péksüteményeink
adalékanyagmenteSek, cSak 
természetes és jó minőségi  
alapanyagokból kéSzülnek

hagyományos eljárással.

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

E z a tömör megfogalma-
zás Isten igéjének a lé-
nyegét mutatja. Megszó-

lításában, üzenetében az örök 
élet ajándékát adja. Igéjén ke-
resztül Szentlelke munkálko-
dik bennünk.
 Mondhatnánk, ezek csak 
szavak. Csak szavak…
 De emlékszel, mekkora örö-
möt jelentettek, amikor meg-
dicsértek? Milyen tartást adott 
az életedben az idejében ér-
ted, vagy utánad kiáltott „meg-
állj” szó? Mit jelentett, ha valaki 
mindazt, amit feléd érzett, azt 
ki is mondta: szeretlek? Hogyan 
nyílt ki egy új világ előtted, 
benned a „megbocsátok” szóra? 
 És ezek csak emberi (em-
berektől származó) szavak. 

Mennyivel több akkor az Iste-
né! Teremtő, újjáformáló, gyó-
gyító, ki-, megmozdító, hata-
lommal bíró szó. Ráadásul, az 
emberivel ellentétben, kizáró-
lag az életünket, az örök éle-
tünket munkálja. Sohasem fe-
lesleges, céltalan, üres fecsegés, 
duma. Mindig értünk szólal 

meg az Isten: megmenteni, meg-
őrizni, megtartani akar.
 Hozzád is szól. Isten igéje 
nincs távol tőled. A Szentírás-
ban jön közel hozzád. A Biblia 
az Isten igéjét tartalmazó könyv. 
A régen leírt emberi bizony-
ságtételeken keresztül ma is 

„élő és ható” módon üzen, cse-
lekszik az élet ura. Nem vélet-
len, hogy a régi, paraszti kultú-
rában a Biblia helye az asztalon 
volt: a mindennapok használa-
tában, kéz közelben. Odavaló 

ma is. Nem a polcokra, poro-
sodó dísztárgynak rendelte az 
úr, hanem élet-közelbe (Róm 
10,8). Azért, hogy üzenete nap 
mint nap elérhesse a szíveinket, 
mert ebben, és csak ebben van 
Lélek és élet.
 Hidd el, a Mindenható sze-
mélyesen üzen neked is! Szá-
mon tart, értékesnek lát téged! 
nem akarja, hogy elvessz, ha-
nem azt, hogy élj. Meg akarja 
adni neked is igéjén keresztül 
életed ösvényének világosságát 
(Zsolt 119,105), Krisztusát.
 Nincs olyan ember, akinek 
ne lenne szüksége az ő közel-
ségére. Ő minden isten-szom-
junkat, éhségünket igéjében 
enyhíti, oldja fel. Egykor tö-
megek követték Krisztust, 
hogy hallhassák tőle az örök 
élet beszédét. Ma is rengete-
gen, milliárdnyian keresik és 
találják meg világszerte igéjé-
ben Isten jóhírét. Ez az evan-
gélium feléd, neked is szól! 
Ma is! Kapaszkodj bele, ol-
vasd a Szentírást! Az életed 
benne van!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

A súlyosbodó járványhely-
zetre való tekintettel, Mar-
ton Zsolt püspök a Váci 
Egyházmegyében 2021. 
november 1. napjától az 
alábbiakat rendeli el.
 •   A szentmiséken és a töb-

bi templomi szertar-
tás alkalmával a MASZK 
HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 •   Áldoztatni misében és 
misén kívül is csak kézbe.

 •   A kézfogás a béke jelé-
nek átadási módjaként 
semmilyen formában 
nem megengedett.

 •   Akik felsőlégúti beteg-
ség tüneteit észlelik ma-
gukon (köhögés, tüsz-
szögés, orrfolyás), ne 
menjenek templomba. 
Természetesen ebben az 
esetben rájuk nem vo-
natkozik a vasárnapi mi-
sén való részvétel kötele-
zettsége.

 •   A szenteltvíz-tartókat 
ürítsük ki.

 •   Gyakran tisztítsuk a kilin-
cseket és a padokat.

 •   Valamennyi szertartás 
és egyéb közösségi vagy 
más alkalom során to-
vábbra is kiemelt figyel-
met kell fordítani az egy-
mástól való biztonságos 
távolság megtartására és 
a kézfertőtlenítés.

Vigyázzunk egymásra!

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK 
A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN
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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!

Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres 
hurka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, 

kenőmájas, disznósajt, tepertő, paprikás 
abált szalonnák, füstölt készítmények 

nagy választékban.

Értesítem Kedves Vásárlóinkat, 
hogy ebben az évben  

az utolsó nyitVatartási napon,  
december 23-án, csütörtökön  

7-19 óráig várjuk vásárlóinkat!
2022-ben január 14-Én,  

pÉnteKen nyitunK!

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

 

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

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

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NyerjeN vissza akár 6%-ot!

Nádszövet  •  Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.

Csempe, padló, Csaptelep
Ragasztók, habarcsok, beton.

Építőipari tervezÉs,  
felelős műszaki 
vezetÉs.

Mindig kedvező árak!
2143 Kistarcsa, Kossuth lajos u. 27. 

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-p: 730-1600, szo.: 730-1130

Cement, oltott mész, beton termékek.
tüzelőaNyag a legKedvezőBB áRoN!
TőzegbrikeTT és keményfa brikeTT akCiÓ!

kulé kavics, fehér murva, termőföld
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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

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!

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. Fügedi 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
06-80/980-030 (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

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

KEREpES  
Béke utca 2.

Globus
zöldségkonzerv
Szuperédes morzsolt
csemegekukorica
340/285 g, 1119 Ft/kg,
Zöldborsó
400/265 g, 1204 Ft/kg

Roshen
Compliment praliné,

Moments pralinév
Eper- és tejkrémes 123 g, 4870 Ft/kg,

Mogyorókrémes 122 g, 4910 Ft/kg
szuper:

Moments praliné 116 g, 5164 Ft/kg

Akciós ajánlatunk:
 december 8-14-ig 

szuper:
Hajdú 

Mascarpone
250 g, 2396 Ft/kg

599Ft

599Ft

BB pezsgő
Doux (Édes),
Demi Sec (Félszáraz)
szuper:
Alkoholmentes édes
0,75 l, 1199 Ft/l 



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


