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Az utóbbi időben a csalók 
előszeretettel adják ki magukat a 
szolgáltató munkatársainak. 
 A DIGI felhívja a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy a szerelő-
ik mindig előre egyeztetett idő-
pontban érkeznek! 

Kerepes Város Önkor-
mányzata tűzifaosztási akciót 
hirdet, hogy így nyújtson segít-
séget a hideg téli hónapokban. 
A Városüzemeltetési Kft. telep-
helyén összegyűlt kb. 30 mázsa 
fát az alábbiak szerint osztják 
ki. Az akcióban igényt nyújt-
hat be:
 
1.  minden 70 év feletti kere-

pesi lakhelyű nyugdíjas,
2.  a legalább 3 kiskorú gyer-

meket nevelő szülő, vagy
3.  a SZAK szolgáltatása-

it igénybe vevő, szociálisan 
rászoruló személy.

 
Az igénylést 2022. február 15-
ig lehet benyújtani személye-
sen, munkaidőben a Kerepes, 

CSALÓK A DIGI NEVÉBEN!

TŰZIFA IGÉNYLÉS

FONTOS INFORMÁCIÓ

2022. ÁPRILIS 3-ÁN  
lesznek a parlamenti válasz-
tások és a népszavazás

 Dr. Havay Miklós Péter 
Rendelő: Tölgyfa u. 3. 
Telefon: 06-28-560-330
 •   Ady Endre utca
 •   Kiss József utca 
 •   Mártírok utca
Rendelési idő:
 Hétfő: 13-18-ig
 Kedd: 8-12-ig 
 Szerda: 15-19-ig
 Csütörtök: 8-12-ig 
 Péntek: 13-18-ig

Dr. Hessami Ahmed
Rendelő: Tölgyfa u. 3. 
Telefon: 06-28-560-330
 •   Állomás utca
 •   Bajcsy-Zsilinszky utca
 •   Béke utca
 •   József Attila utca
 •   Kodály Zoltán utca
 •   Szondy utca
 •   Wesselényi Miklós utca
 •   Wéber Ede utca
Rendelési idő:
 Hétfő: 8-13-ig
 Kedd:  13-18-ig
 Szerda: 9-13-ig 
 Csütörtök: 13-18-ig
 Péntek: 8-12-ig

Dr. Szakolczai Zsuzsanna 
Rendelő: Wéber Ede u. 1. 
Telefon: 06-28-482-640
 •   Borostyán utca
 •   Boróka utca
 •   Dessewffy utca

 •   Előd utca
 •   Erkel Ferenc utca
 •   Esze Tamás utca
 •   Gyulai Pál utca
 •   Hóvirág utca
 •   Kikelet sor
 •   Kiss Ernő utca
 •   Kölcsey Ferenc utca
 •   Lomb utca
 •   Lázár Vilmos utca
 •   Martinovics utca
 •   Rózsavölgyi utca
 •   Szalmavirág utca
 •   Sólyom utca
 •   Sas utca
 •   Török Ignác utca
 •   Terézia major
 •   Vécsey utca
Rendelési idő:
 Hétfő: 14-18-ig
 Kedd: 8-13-ig
 Szerda: 13-18-ig
 Csütörtök: 8-13-ig
 Péntek: 8-12-ig
 
A rendelési időn be-
lül telefonos időpont-
egyeztetés szükséges. 
Kérjük, hívják az Önök 
utcájához tartozó orvo-
si rendelő telefonszámát, 
vagy kérdés esetén a 06-
70-315-7950-es önkor-
mányzati vonalat. 
 Megértésüket és együtt-
működésüket köszönjük!

Kerepes Város Önkormányzata

VÁLTOZÁS A FELNŐTT  
HÁZIORVOSI ELLÁTÁSBAN

A Kerepes App tovább-
fejlesztését követően lehetőség 
van a négy legfontosabb köz-
területen is jelenlevő szolgálta-
tó/karbantartó cégnek hibát be-
jelenteni. 
A négy cég:
 •   DTKH NKft. – hulladék-

szállítással kapcsolatos ész-
revételek

 •   DPMV Zrt. – közterületi 
csőtörés, vízhiány

 •   EUROVILL Kft. – közvi-
lágítási hiba, áramhiány

 •   NKM FÖLDGÁZHÁLÓ-
ZATI Kft. (volt FŐGÁZ) 
 – üzemzavar, gázszivárgás

Mindenhol van telefonos és 
e-mailes bejelentési lehető-
ség is. Az appon belül egy 
új „csempét” alakítottunk 

HÍREK

A díszpolgári cím alapításáról, adományozásának és visz-
szavonásának rendjéről szóló 26/2015.(X.1.) önkormányzati 
rendelet 2/A. § (3) bekezdése alapján
 KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM 
adományozható 
Kerepes közéletének kiemelkedő személyiségei számá-
ra, vagy azoknak, akik a település, illetve Magyarország ér-
dekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életmű-
vükkel – a települést tiszteletre méltóan szolgálták, vagy 
szolgálják. A cím az Európai Unió területén lakóhellyel ren-
delkező olyan személynek adományozható, aki a díjazás-
ra okot adó teljesítményt Kerepesen bejelentett lakóhellyel 
rendelkező polgárként érte el.
 A „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet a polgármes-
ter, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzat állandó 
bizottságainak elnökei által alkotott munkacsoport javasla-
ta alapján Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te évenként egy élő, valamint posztumusz adományozással, 
egy elhunyt személy részére, határozattal adományozhatja.
 A díjat a polgármester ünnepélyes keretek között adja át 
a március 15-i, vagy augusztus 20-i nemzeti ünnepünk al-
kalmából tartandó rendezvényen.
 A cím nem adományozható annak, aki az elismerés idő-
pontjában a képviselő-testületnek, a képviselő-testület va-
lamely bizottságának vagy nemzetiségi önkormányzatnak 
tagja, illetve akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.
 A kitüntetett személy díszoklevelet és emlékplakettet 
kap, amelynek hátlapján a „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” 
felirat, valamint az adományozás évszáma, gravírozással 
szerepel.  Az elismerés részeként a díszpolgárt – választá-
sa szerint – bruttó 150 000 forint értékű tárgyjutalom, vagy 
bruttó 150 000 forint összegű pénzjutalom illeti meg.

A CÍM ADOMÁNYOZÁSÁT INDÍTVÁNYOZHATJÁK:
 a)   Kerepes Város Képviselő-testületének és a képviselő-

testület bizottságainak tagjai,
 b)   nemzetiségi önkormányzatok tagjai,
 c)   jegyző, aljegyző,
 d)   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a to-

vábbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében meghatáro-
zottak szerinti helyi egyesületek,

 e)   történelmi egyházak,
 f)   a településen működő intézmények vezetői,
 g)   bármely, Kerepesen lakóhellyel rendelkező választó-

polgár.
 Az a); e) és f) pontban meghatározott indítványozók ön-
maguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti közeli hozzá-
tartozójuk kitüntetésben történő részesítését nem indítvá-
nyozhatják.
 A javaslattétel határideje – március 15-i ünnepségen 
történő átadás esetén – 2022. február 15. 

dr. Fügedi Réka jegyző

HIRDETMÉNY  
DÍSZPOLGÁRI CÍM 
ADOMÁNYOZÁSA

HÍREK

Áder János 
köztársasági elnök 
2022. április 3-ára 
írta ki a következő 
parlamenti válasz-
tások időpontját, 
valamint az Or-
szágos népszava-
zás elrendeléséről 
szóló 32/2021. (XI. 
30.) Országgyűlési 
határozatban rögzített négy 
kérdésről a népszavazást.
 Április 6-án reggel 6 óra és 
este 7 óra között szavazhatunk. 
A parlamentbe 199 fő képvise-
lő (106 egyéni és 93 listás) ke-
rülhet be.
 A hivatalos választási kam-
pányidőszak ötven nappal a 
választás napja előtt, azaz: 
február 12-én indul. Ekkor 
kapják meg a jelöltként indul-
ni szándékozók az általuk igé-
nyelt ajánlóíveket, amelyeket 
február 25-én, pénteken 16 
óráig kell leadniuk. Az egyé-
ni választókerületi jelölteknek 
legalább 500 érvényes aján-
lásra van szükségük az indu-
láshoz. Országos listát az a 

párt állíthat, amely minimum 
tizennégy megyében és a fő-
városban, legalább 71 egyéni 
választókerületben önálló je-
löltet állít.
 A gödöllői székhelyű Pest 
megyei 6. sz. országgyűlési 
egyéni választókerületben ed-
dig az alábbi jelöltek indulása 
ismert:
 •   Vécsey László (a jelenlegi 

kormány parlamenti képvi-
selője),

 •   Hohn Krisztina (az egysé-
ges ellenzék jelöltje, jelen-
leg parlamenti képviselő az 
LMP   színeiben) és 

 •   Halász Géza (a Mi Hazánk 
jelöltje, a jelölő szervezet 
családjogi szakpolitikusa).

ki, amely könnyen elérhető a 
Menü/Elérhetőségek/Hiba-
bejelentés útvonalon.
Hagyományosan elérhető 
az alábbi helyeken:
KÖZVILÁGÍTÁS 
HIBABEJELENTÉS
Eurovill Kft. (2230 Gyömrő, 
Táncsics M. út 110.)
E-mailen: 
kozvilagitas@eurovill.hu
Mobilon: 06-80/980-030 
(ingyenes zöldszámon)
Faxon: 06-29/530-101
KÖZTERÜLETI 
CSŐTÖRÉS, ILL. VÍZ-
HIÁNY BEJELENTÉS
DPMV Zrt. 
(2360 Gyál, Kőrösi út 190.)
Mobilon: 06-70/682-7546
Telefon: 06-29/340-010

Szabadság u. 165. alatt vagy a 
szak@kerepesszak.hu  e-mail 
címen.
 Fontos, hogy az igénylés 
minden szükséges igazolást 
tartalmazzon, hiánypótlás be-
nyújtására nincs lehetőség! In-
formációt a 28/560-390 vagy 
20/559-8906 számon lehet kér-
ni, munkaidőben.
 A benyújtott igénylések alap-
ján a Kerepes Város Szociális 
Alapszolgáltatási Központ dönt 
a szétosztásról. A kiosztott tű-
zifát az igénylők a Városüze-
meltetési Kft. telephelyéről saját 
gépkocsijukkal tudják majd el-
szállítani, illetve, szükség ese-
tén, díjmentesen a Kft. gépko-
csijával is történhet a fuvarozás. 

Gyuricza László polgármester

 Ezzel szemben a csa-
lók bármikor megjelenhet-
nek, ezért kérik az ügyfeleket, 
hogy csak olyan szakembe-
reket engedjenek be az ottho-
nukba, akiknek az érkezésére 
számítanak. 

Kerepes Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt 
lakosságot, hogy 2022. január 1-től a Wéber Ede utca 
1. sz. alatti hármas számú háziorvosi körzethez (dr. 
Vincze Lajos) tartozó betegek átmenetileg az alábbi 
megosztásban jogosultak igénybe venni a háziorvosi 
szolgáltatást.
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INTERJÚ

Ennyi pályázati pénzt MÉG  
SOHASEM NYERT A VÁROS

ÉVINDÍTÓ BESZÉLGETÉS GYURICZA LÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL

INTERJÚ

Kerepes Város Önkormányzata pályázatot hirdet, nyugállo-
mányba vonulás miatt megüresedett, területi ellátási kötele-
zettséggel működő, 3. számú felnőtt háziorvosi körzetének el-
látására, az alábbiakban részletezett pályázati feltételekkel.
 A háziorvosi körzethez tartozó közterületek jegyzékét Kere-
pes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi 
körzetek megállapításáról szóló 17/2019.(IX.4.) önkormányza-
ti rendelete tartalmazza. Az ingyenes (rezsiköltség fizetendő) 
használatba adott rendelőhelyiségen túl, az eszközök és be-
rendezési tárgyak biztosításának feltételei a felek közötti meg-
egyezés tárgyát képezik. A szükséges orvosi eszközökkel és 
berendezési tárgyakkal felszerelt háziorvosi rendelő a 2144 
Kerepes, Wéber Ede u. 1. sz. alatt található orvosi rendelő épü-
letében van.
 A praxist az önkormányzattal kötött feladatellátási szer-
ződés keretében lehet betölteni gazdálkodó szervezeti for-
mában - egyéni vállalkozóként vagy egyéb gazdálkodó szer-
vezetként – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (további-
akban: Rendelet) szerint a felnőtt háziorvosi munkakör ellá-
tásához szükséges végzettség és szakképesítés birtokában. 
Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik a feladatellá-
táshoz szükséges szakorvosi szakképesítéssel, de egyébiránt 
megfelel a Rendelet 11. § (4) vagy (4c) bekezdésének, lehető-
ség van az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett 
Praxisprogramokba történő bekapcsolódásra.

A pályázat részeként  
benyújtandó iratok, igazolások: 
 •   önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai életútját,
 •   az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diplo-

ma másolata,
 •   az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamará-

val fennálló tagság igazolása,
 •   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 •   egészségügyi alkalmasság igazolása,
 •   a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazol-

vány vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegy-
zést 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 
Képviselő-testületi ülés keretében kéri vagy hozzájárul an-
nak nyilvános megtárgyalásához.

 •   A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy pél-
dányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a 
következő címen:

  Kerepesi Polgármesteri Hivatal
  dr. Fügedi Réka jegyzőnek címezve
  2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 
  e-mail: jegyzo@kerepes.hu, 
  tel.: +36-28-561-050, +36-28-561-064

A pályázat elbírálásának határideje: 
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület soron követ-
kező ülésén megtárgyalja és dönt a feladat-ellátási szerződés 
megkötésének kérdésében. A Képviselő-testület fenntartja 
magának a jogot, hogy érvényes pályázati dokumentáció ese-
tében is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

A pályázat részletes kiírása  
megtalálható a kerepes.hu oldalon.

PÁLYÁZAT
3. számú felnőtt házi- 
orvosi körzet ellátására

Két nagyobb pályázati pénznek örülhettek tavaly év végén Kerepesen. Az 
egyik a Bajcsy-Zsilinszky utcára nyert 170 millió 885 ezer forint volt, a másik a 
novemberben bejelentett új bölcsőde építésére megítélt 590 millió forint. Ezekhez 
jött még egy harmadik, ami a Meseliget Óvoda korszerűsítését teszi lehetővé

A pályázatok részleteiről 
kérdezem a polgármes-
ter urat és arról, hogy 

mi valósulhat meg ezekből be-
látható időn belül?
 – Örömmel mondhatom, 
hogy egy kicsit meglódultunk. A 
felsorolásban nem szerepelt, de 
azért a Kerepesi Széchenyi Ál-
talános Iskola felújítását és bőví-
tését is ide venném. Állami be-
ruházásban a tervek szerint négy 
tanteremmel és kiegészítő ter-
mekkel bővül az intézmény, ami 
közel 430 millió forintos invesz-
tálást jelent. Novemberben kap-
tuk a hírt, hogy ezen felül még 
extra nyolcmillió forintot kapott 
az iskola tetőfelújításra és javí-
tásokra. Ezeket a forrásokat fel-
használva, teljesen megváltozik 
az iskola külső képe, a diákjaink 
egy modernebb intézményt kap-
nak majd a beruházás befejez-
tével. A tényleges munkát októ-
berben kezdték el, és várhatóan 
ennek az évnek a végén teljesen 
átadják, de ez nagyban függ a ví-
rushelyzettől is. 
 A nagy sikert jelentő bölcső-
de pályázatra tavaly év elején pá-
lyáztunk és a pozitív elbírálásnak 
köszönhetően, 590 millió forin-
tot kaptunk. Ez 100%-os inten-
zitású, vagyis az önkormányzat-
nak nem kell önrészt biztosítania, 
viszont lesznek járulékos költsé-
gei, mert a Nagyrétre tervezett 
épülethez közműveket, csatornát, 
utat és parokolót kell építeni. 
 Az év utolsó nagy híre volt, 
hogy egyedi kormánydöntés 
alapján, a magyar állam 170 mil-
lió forintot adott Kerepes város-
ának a Bajcsy-Zsilinszky utca 
szilárd útburkolatának megvaló-
sítására. Ez kimondottan csak az 
aszfaltozást teszi lehtővé. Ezért 
egy kicsit át kell terveznünk az 

eddigi elképzeléseinket, hogy 
beleférjünk a 170 milliós keret-
be. Korábban készültek maga-
sabb műszaki tartalmú tervek is, 
amelyek a csapadékvíz-elveze-
tését és az utca csatornázását is 
figyelembe vették, de ezek ki-
vitelezése több, mint 300 millió 
forintba került volna. 
 Ezen kívül van egy teje-
sen új pályázatunk, amit ta-
valy novemberben adtunk be. 
Egy TOP-os pályázatról van 
szó, amelyet az önkormány-
zati intézmények épületeinek 
korszerűsítésére írtak ki, szin-
tén 100%-os támogatottság-
gal. Erre 314 millió forintot 
nyert a város. Ebből a pénzből 
a szilasligeti Meseliget Óvoda 
átépítését, energetikai korsze-
rűsítését tudjuk megvalósítani. 
Egy teljesen új, egységes épü-
letet alakítunk ki, megszűnik a 
palatető, máshol lesz a bejárat.
 Nem álltunk le a pályáza-
tokkal idén sem, ugyanis 2022. 
február 2-án beadtunk egy út-
felújítási pályázatot a Szilaslige-
ti utcára – a Tölgyfa utcától az 
alagútig terjedő szakasz, – ami 
aszfaltozott utca. Ez érinti a 
Hold utca egy szakaszát is. Eze-
ket a pályázatokat a Belügymi-
nisztérium írja ki és kizárólag 
csak tönkrement aszfaltozott ut-
cák felújításra lehet felhasznál-
ni. Ilyen pályázati pénzből ké-
szült el a Nefelejcs utca egy része, 
az Alföldi utca is így újult meg, 
valamint a Széphegyi utca alsó 
szakasza is. Remélem, hogy a jö-
vőben a TOP-os pályázatok se-
gítségével a földes utcák aszfal-
tozását folytatni tudjuk, amelyre 
nagyon nagy szükség lenne, 
mert Kerepesen még mindig 
csak az utcák 70%-ka kapott szi-
lárd útburkolatot.

– Szóba került, hogy az új böl-
csődét a Nagyrétre építik majd 
fel. Mi indokolja ezt a helyszín- 
választást? 
 – Az önkormányzatnak két he-
lyen volt erre alkalmas ingatlan-
ja: a Panoráma lakóparkban és a 
Nagyréten. Az volt a fő szempont, 
hogy a város szilasligeti felének is 
legyen elérhető közelségben egy 
ilyen intézménye. Végül a kép-
viselő-testület a Nagyrét mel-
lett döntött. Indoklásként elhang-
zott, hogy a Panoráma lakópark,  
kb. 10 percre van a régi intézmény 
épületétől, így nekik területi elhe-
lyezkedés szempontjából ez meg-
felelő, viszont Szilasligetről, már 
egy kicsit nehezebb eljutni a pol-
gármesteri hivatal mellett, 10 év-
vel ezelőtt felépített bölcsődéhez.

– Az M31-es és az M3-as között 
tervezett összekötő út megépíté-
se már évek óta téma Kerepesen. 
A megvalósítás eljutott most 
abba a fázisba, hogy már van 
kijelölt és elfogadott nyomvona-
la a kétsávos útnak. Legutóbb, 
a tavaly decemberben megtar-
tott közmeghallgatáson váltott 
ki nagy indulatot a téma. A je-
lenlévők többsége új nyomvonal 
kijelölését követelte. Akkor pol-
gármester úr megígérte, hogy 
amiben tudják, képviselik Kere-
pes lakosságát. Történt-e azóta 
valami előrelépés az ügyben? 
 – Ez az összekötő út egy 12 
évvel ezelőtt kötött megállapodás 
alapján megvalósuló állami beru-
házás lenne. Ennek már 2017-ben 
el kellett volna készülnie. Annak 
idején a lakosság igényeinek a fi-
gyelembevételével a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. tett egy 
javaslatot a nyomvonalra, ame-
lyet az igényeknek megfelelően 
többször módosítottak. 2014-ben 

az akkori képviselő-testület nagy 
egyetértéssel támogatta a javasolt 
nyomvonalat és az útnak a meg-
valósítását. Az út kétsávos len-
ne, zajvédő falak között futna, és 
a legnagyobb megengedett se-
besség 70 km/óra lehetne. Egy 
tény, a régi tervek lejártak, és úja-
kat kell készíteni, ami elvileg le-
hetővé tenné a módosítást, de ez 
nem azt jelenti, hogy új nyomvo-
nalat rajzolnak, hanem a meglévő 
tervet fogják felfrissíteni. A dom-
borzati viszonyok és a felmerü-
lő újabb költségek miatt, túl nagy 
változtatásra nincs lehetőség. Ál-
lami beruházás révén a város-
nak csak véleményezési joga van, 
de nem nagyon tud a folyamtok-
ba beleszólni. Lakossági vissza-
jelzések alapján azt látom, hogy a 
kerepesiek nagy része pozitívan 
áll a dologhoz. 

– Mire lehet befolyása az önkor-
mányzatnak?
 – Amire befolyásunk lehet pl., 
olyan vadátjárók és vízátereszek 
kijelölése, amire előtte nem gon-
doltak. Az tény, hogy a Bolnoka 
gerincéről lejövő vadak a Szi-
las-patak forrásvidékén talál-
nak ívóvizet. Ha ide nem tesznek 
vadátjárót, akkor a vadak renge-

teg balesetet okozva átmennek az 
úton, vagy nem tudnak inni. Na-
gyon komoly szabályok vannak 
arra, hogy hány kilométerenként 
lehet lehajtót építeni. Ezekről is 
kikérik a véleményünket. 

– A reggeli és délutáni csúcs-
forgalomban csak jelentős idő-
veszteséggel lehet átmenni a te-
lepülésen. Lassan tarthatatlan 
az állapot Kerepesen és Kistar-
csán is!
 – Ennek az útnak jelentős for-
galomcsökkentő hatása is lehetne 
a város közlekedésében. A délutá-
ni csúcsforgalom idején a gépko-
csisor vége a kórháztól, egészen 
Kerepes Gödöllő felé eső végéig 
torlódik. Egy biztos: az elkerülő út 
ennek a forgalomnak jelentős ré-
szét elvezetné. 

– Dr. Vincze Lajos tavaly júni-
usban ment nyugdíjba és azóta 
nem sikerült a 3. számú házior-
vosi körzetbe tartósan orvost ta-
lálni. Mi lesz a betegekkel? 
 – Az előzményekről annyit, 
hogy Vincze doktor nyugdíjba vo-
nulása előtt próbálta átadni a pra-
xisjogát egy másik orvosnak, de 
nem sikerült megegyezniük. Dec-
ember 31-ig a praxisjog Vincze 
doktor tulajdonában maradt, te-
hát eddig az időpontig az önkor-
mányzat tartós helyettesítéssel 
volt kénytelen megoldani a házior-
vos pótlását, ezért kötöttünk meg-
állapodást Dr. Ficzere Ferenccel, 
aki a határidő lejártával jelezte, 
hogy máshová szeretne menni. A 
praxisjog így január 1-jével visz-
szaszállt a városra. A folyamatos 
hirdetések ellenére, eddig nem si-
került orvost találnunk. A helyze-
tet nehezíti, hogy a kormány dön-
tése értelmében a veszélyhelyzet 
végéig (június 30. – szerk.) az ál-
lami alkalmazásban lévő orvosok 
nem mehetnek át magánpraxisba. 
Ezért az önkormányzat a tartósan 
betöltetlen praxis betegellátását 
– átmenetileg – a városban dolgo-
zó háziorvosokkal oldja meg. 

– Polgármester úr elődjét szinte 
minden héten lemondásra szó-
lították fel. Az utóbbi hónapok-
ban újra előjött ez a mondat a 
testületi üléseken, és azon kívül 
is. Ezt a helyzetet hogyan pró-
bálja kezelni?
 – A mostani politikai kultú-
rának a botránypolitizálás fon-

tos részévé vált. A Parlamentben 
ezt a viselkedéskultúrát sulykol-
ják nagyon erősen, és ez már a 
helyi önkormányzati üléseken 
is megjelent. Demokráciában 
élünk, tehát bárki mondhatja ezt, 
bármelyik önkormányzati veze-
tőnek vagy képviselőnek. Hát én 
nem fogok lemondani. Engem 
demokratikus úton választottak 
meg, és csak a választói akarat 
válthat le, vagy egy független bí-
rósági döntés. Addig én maradok 
a polgármester. Eddigi visszajel-
zések alapján a lakosság túlnyo-
mó része támogat a munkámban. 
Aztán, ha valakinek ez nem tet-
szik, nem tud velem együtt dol-
gozni és azt mondja, mondjak le, 
akkor erre azt tudom mondani, 
hogy bármelyik képviselő föláll-
hat és kiírunk az adott körzetben 
egy választást.

– Elfogadták a város költség-
vetési koncepcióját, ami előz-
ménye a költségvetésnek. Te-
hát lehet álmodozni, de azért 
már most látszik, hogy mire van 
esély 2022-ben!
 – A fő csapásirány ebben 
az évben, hogy a pályázatokon 
eredményesek legyünk. Nagyon 
fontos a költségvetés tervezé-
sénél az áthúzódó beruházások 
előre tervezése. Csak úgy vág-
hatunk bele egy nagyobb beru-
házásba, ha a pályázaton nyert 
pénzen felül rendelkezünk a be-
ruházás járulékos összegével, 
egyébként felborul a költségve-
tésünk. Nagy kérdés, hogy eh-
hez honnan teremtünk elő forrást. 
Egyik lehetőség, hogy a város in-
gatlanjaira ráterheljük ezt az ösz-
szeget, – eladási szándék nélkül 
– és ezt már most feltüntetjük a 
költségvetésünkben. 
 Önerőből ebben az évben is 
csak kisebb dolgokat tudunk 
megvalósítani: pl. forgalomlassí-
tó szigetek és virágládák kialakí-
tása. A TAO támogatásból meg-
épülő sportháznál elköteleztük 
magunkat, ez nagyobb kiadást 
fog jelenteni, de erre felkészül-
tünk. Szeretném hozzátenni, hogy 
a sportház a város tulajdonába ke-
rül. Így az erre nyújtott támogatás 
gyakorlatilag a saját ingatlanunk 
támogatása és örüljünk annak, 
hogy a KVSE megvalósítja!

– Polgármester úr! Köszönöm a 
beszélgetést! Polgár Gyula  
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Adventi vásár  
és karácsonyi MŰSOR
Egy évvel korábban a járvány közbeszólt, és a várva-várt, kiemelt 
városi program, az adventi vásár és karácsonyi műsor elmaradt. A 
2021. december 18-ára szervezett rendezvényre sokan eljöttek, hogy 
közösen ünnepeljenek a Templom utca és a Művelődési Ház előtti téren.

ADVENT

Különleges sajtokat is kínáltak A Kerepesi Német Kultúregyesület egy karácsonyi összeállítással szerepelt

A gesztenyét Záborszky Ede képviselő sütötte 

A gyertyagyújtásnál közreműködtek a Pávakör tagjai 

A Pávakör népdalkórusa Az Aranyeső-Ezüst Évek Egyesület egy tánccal készült

A kistarcsai Pannónia Ifjúsági Csoportja A Pávakör felnőtt táncosai A Pávakör Egyesület Ifjúsági CsoportjaA látogatók nagy száma nemcsak a 
füstbe ment korábbi programból 
adódó várakozással magyarázha-

tó, hanem azzal is, hogy ennek a rendez-
vénynek komoly, többéves hagyománya 
alakult ki Kerepesen. Ezt a kezdeménye-
zést 2017-ben hívták életre a város nem-
zetiségi önkormányzatai és a Forrás Mű-
velődési Ház. A tavaly decemberi adventi 
eseményeknek a Szabó Magda Művelődé-
si Ház és Könyvtár volt a házigazdája. A 
sokszínű program délelőtt 11 órakor kez-
dődött és egészen este hét óráig tartott. A 
gyerekek nagy örömére ismét koncertet 
adott az Alma Együttes, akik a művelődé-
si ház nagytermében léptek fel. Buda Gá-
bor, a zenekar frontembere ezúttal is fer-
geteges hangulatot teremtett. Az adventi 
vásárban, szebbnél-szebb kézműves ter-
mékeket kínáltak eladásra a portékák ké-
szítői. Voltak ékszerek, természetes koz-

metikumok, fonott 
kosárkák, horgolt 
angyalkák, textilből 
és bőrből készült 
képek, dísztárgyak, 
üvegtárgyak, játé-
kok, ízletes sajtok, 
mézeskalács, finom 
mézek. Olyan ad-
venti finomságokat 
is megkóstolhattak 
az ideérkezők, mint 
a forralt bor vagy a 
sült gesztenye, de a 
zsí ros kenyér és for-

ró tea is szépen fogyott. Aki megéhezett, 
vehetett még lángos tekercset, töltött lán-
gost, kolbászt, szalámit és szalonnát. 
 A művelődési ház bejáratánál szorgal-
masan sütötte és kínálta Záborszky Ede 
képviselő a nagy szemű spanyol gesztenyét 

(hol vannak már a dunántúli édes, magyar 
gesztenyék!). Az igazán csábító, sült gesz-
tenye illatának köszönhetően ez a csemege 
nagyon népszerű volt. Farkas Zsuzsanna, 
a művelődési ház vezetője óvatosságból 
csak 30 kg-ot vásárolt belőle, de a duplája 
is kevés lett volna. 
 Üde színfoltja volt az adventi forgatag-
nak az a makettkiállítás, amit a művelődé-
si ház előadótermében az Aranyeső-Ezüst 
Évek Egyesület állított össze. Az egyesü-
let karácsonyköszöntő napján, december 
14-én építette a hangulatos karácsonyfa-
lut, aminek egyik különlegessége a „Szent 
Anna templom” mézeskalács makettje volt, 
amit Burger Erzsébet készített. Délután az 
egyéb gyermekprogramok között nagy ér-
deklődés kísérte a kézműves foglalkozást, 
ahol óriásszínező is várta a kicsiket.
 A négyórás, színvonalas délutáni műsor-
ban először a Fabula Bábszínház nyűgöz-
te le a gyerekeket: a Brumi és a téli álom 

című bábjáték nagy tapsot kapott, majd a 
város karácsonyfájánál közös éneklésre és 
gyertyagyújtásra kérték fel a résztvevőket, 
közreműködött a Kerepesi Hagyományőr-
ző Pávakör Egyesület. Az adventi ünnep-
ség utolsó részében, délután öt órakor, Far-
kas Zsuzsanna, a művelődési ház vezetője 
köszöntötte a zsúfolásig megtelt előadó-
teremben a nézőket, majd fel-
kérte Gyuri cza László polgár-
mestert, hogy nyissa meg a 
karácsonyi műsort. 
 Az első fellépő a Nyuszi Szi-
lasligeti Kulturális Egyesület 
volt, Almássy Bettina vezeté-
sével. Őket követte a Kerepesi 
Napközi-otthonos Óvoda „Csi-

cseriborsó” tánccsoportja, majd a kistarcsai 
Pannónia Néptáncegyüttes Ifjúsági Cso-
portja mutatott be egy fergeteges, ecsedi 
koreográfiát. A Kerepesi Német Kultúr-
egyesület egy karácsonyi összeállítással 
lépett a közönség elé, őket az Arany eső-
Ezüst Évek Egyesület Nyugdíjas Klub tán-
cos bemutatója követte. A Kerepesi Hagyo-

mányőrző Pávakör Egyesület egy nagyon 
szép műsorral köszöntötte a közönséget, 
amelyben Pecsenyiczki Balázs színművész 
is szerepelt. Az összeállítás koreográfusa 
Szilágyiné Suba Éva volt. 
 A lélekemelő, a közösséget összetartó 
szeretetteljes adventi hangulathoz, a csil-
logó fények, a város karácsonyfája, a bet-

lehem, a fellépők lelkesedése, 
a rendezők kedvessége, az em-
berek vidámsága is hozzájárult. 
Gratulálunk a Szabó Magda 
Művelődési Ház és Könyvtár 
munkatársainak a színvonalas 
szervezésért!

Polgár Gyula, fotó: Hortobágyi László, 
Polgár Gyula

A karácsonyi vásárban nagyon sokan voltak

Az ünnepi műsort Gyuricza László 
polgármester 
nyitotta meg

Az Óvoda Csicseriborsó tánccsoportja 

Pecsenyiczki Mihály színművész  
a Pávakör műsorában szerepelt 
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Gyuricza László beszámolójával kezdődött a fórum

A z előző évben a koronavírus okoz-
ta járványhelyzet miatt videós be-
számoló készült, idén viszont a 

hagyományoknak megfelelően, ismét a 
képviselő-testület, az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal vezetőinek szemé-
lyes részvételével zajlott az esemény.
 A megjelentek köszöntése után Gyuric-
za László polgármester elmondta, hogy 
amennyiben nem tudnak helyben választ 
adni a lakossági kérdésekre és észrevé-
telekre, akkor a törvényességi határidő-
ig, legkésőbb 15 napon belül írásban vála-
szolnak. A polgármester egy projektorral 
kivetített beszámolóban foglalta össze az 
elmúlt két évben történteket, és a legfonto-
sabb beruházásokat.
 Beszámolója elején kiemelte, hogy 
2019-ben legfontosabb feladatnak a köz-
rend helyreállítását tűzték ki célul. A rend-
őrség segítségével sikerült fél év alatt a 
drogterjesztőket és az őket irányító maffi-
ózókat kiszorítani a településről. Ugyanez 
elmondható az illegális fémgyűjtőkről is, 
akiknek a tevékenységét a közterület-felü-
gyelők, és a polgárőrök segítségével, vala-
mint a rendőrök bevonásával korlátozták. 
Ez azért is volt fontos, mert nemcsak fé-
met gyűjtöttek, hanem terepszemlét tartva, 
tippeket is adtak a betörőknek. Kerepesen 
egyre többször fordult elő az elmúlt két év-
ben, hogy az illegálisan lerakott hulladékot 
felgyújtották. A rendkívül környezetszeny-
nyező és egészségkárosító égetésekhez ri-
asztott gödöllői tűzoltók, akadályoztatásuk 
miatt nem tudták elvégezni feladataikat. 
Ezért a tűzoltóság is azt kérte, hogy pró-
bálja a város az ilyen jellegű tüzeket meg-
előzni. Első körben 116 tonna illegálisan 
lerakott hulladékot szállítottak el a telepü-
lésről, majd egy megnyert pályázat segít-
ségével még további 127,6 tonna szeme-
tet vittek el a városból. A szeméthegyek 
újratermelődését elsősorban a közterü-
let-felügyelők rendszeres járőrözésével si-
került felszámolni. Ezt segítette a közte-
rületi kamerák hatékony használata, amit 
a rendszer felújításával és bővítésével ér-
tek el. A „Tisztítsuk meg az országot” pá-
lyázat segítségével 5 millió 310 ezer forint-
ból, még további 202 tonnányi eltemetett, 

betúrt szemetet is el tudtak szállítani Kere-
pes közigazgatási határán belülről. A pol-
gármester kiemelte, hogy 2021 januárjában 
a kerepesi HÉV állomáson elkövetett nemi 
erőszak híre megrendítette és cselekvés-
re sarkallta az érintett településeket, és a 
MÁV vezetőit is, ennek köszönhetően Ke-
repesen, a szilasligeti megállóban több biz-
tonsági kamerát is felszerelt a MÁV. 
 Külön megemlítette az ősszel üzembe 
helyezett ingyenes városi applikációt, amit 
egyre többen használnak. Nemcsak hiba, 
probléma, észrevétel bejelentésére való, 
hanem folyamatos tájékoztatást is ad azok-
nak a városlakóknak, akik letöltik ezt a te-
lefonjukra. 
 A beruházások kapcsán, elöljáróban a 
kisebbeket említette a polgármester. Ilyen 
volt a Kiserdő rendbetétele, amit saját erő-
ből, társadalmi összefogással valósítot-
tak meg. A helyszíni munka nagy részét 
a Városüzemeltetési Kft. végezte: kita-
karították a területet, az ágakat és a fá-
kat ledarálták. A Kiserdő jelenleg a Pilisi 
Parkerdő Zrt. gondozásában van. A Nagy-
réten is számos, kisebb fejlesztést valósí-
tottak meg. Ilyen volt a street workout pá-
lya világítás felszerelése, a gyerekeknek 
egy kerékpárcrosspálya kialakítása, és a 
Dymol Kft. pénzügyi támogatásával, a 
strandröplabdapálya megépítése. A Béke 
utcában és a József Attila utcában közössé-
gi munkával lefestették a korlátot. 
 A kisebb fejlesztések közé tartoztak az 
emlékművek felújításai. A temető mellett 
lévő Hősök emlékművét is rendbe rakták, 
a rekonstrukció a térkő burkolat lerakását 
is magában foglalta. A temetőben a Hősök 
Parcellája az Attila II. védvonal harcaiban 
elhunyt magyar katonáknak állít emléket. 
Idekerült restaurálás után, Mihalik Mihály 
Aranypajzsos nő szobra is, ami korábban 
a régi polgármesteri hivatal előtt állt. A 
Bolnoka gerincen, az Attila védvonal fu-
tóárka mellett állították fel 2020 novem-
berében azt a kettőskeresztet, ami a négy 
egyház kopjafája. Ez az értékes ereklye a 
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar 
Honvédség adománya, amiért külön kö-
szönet illeti a Kerepesen élő Kelemen Jó-
zsef altábornagy urat, aki sokat segített ab-

ban, hogy a kereszt Kerepesre kerüljön.
 A Mária úti parkoló megnyitása a kirán-
dulóknak jelent nagy segítséget. Egyes véle-
ményekkel ellentétben, teljesen szabályosan 
történt az engedélyeztetés, amit a Magyar 
Közútkezelővel egyeztetettek. Az előző cik-
lusban azért zárták le a területet, mert rend-
szeresen illegális szemét került oda.
 Az iskolaudvar felújítása is egy széles 
körű összefogás eredményeként valósult 
meg. Kerepes Város Sportegyesületének 
úttörő munkájának köszönhetően, TAO tá-
mogatásból és szülői hozzájárulásból sike-
rült ezt véghez vinni. Az önkormányzat  
3 millió forintot biztosított a felújításhoz. 
A polgármester elmondta, hogy az udvar 
átépítése csak kezdete volt annak a nagy-
szabású bővítésnek, amit a fenntartó szept-
emberben indított el, és várhatóan 2022 
szeptemberében fejez be. Az átépítés miatt 
a diákok a tornaterembe csak az udvaron 
keresztül tudnak eljutni, ami esős időben 
elég problémás. Ezen segített az önkor-
mányzat: négy darab katonai sátrat kért a 
Magyar Honvédségtől, amiből a műszaki 
alakulatok ideiglenes folyosót építettek az 
iskola és a tornaterem között.
 Újabb beruházást végeztek Kerepesen 
a víz nitrát tartalmának minimalizálásá-
ra. Erre született 2019 szeptemberében egy 
megállapodás a DPMV Zrt.-vel, hogy ezt 
a problémát megoldják. Egy 63 millió 500 
ezer forintos beruházás keretében (amit 
nem a városnak kellett fizetni, hanem a 
DPMV-nek). Kerepes területén kettő kutat 
fúrt a DPMV Zrt. Ezek 50 és 80 méterre 
lenyúló kutak, amelyek 12-14 mg/l nitrátot 
tartalmaznak, tehát lényegesen alatta van-
nak a határértéknek. 
 Gyuricza László polgármester a na-
gyobb beruházásokkal kapcsolatban el-
mondta, hogy 2021-ben annyi pályázati 
pénzt nyertek, amit előtte még sohasem si-
került.
 Útépítésekkel kapcsolatban jó hír, hogy 
a mostani TOP-os pályázatokon lehetőség 
lesz Kerepesen a földutakat leaszfaltozni. 
Ennek keretében valósulhat meg a Bajcsy-
Zsilinszky utca szilárd burkolata is, amire a 
város 170 millió 885 ezer forintot nyert. A 
településen még mindig többen szóvá teszik 

a közösségi oldalakon, hogy miért a már 
aszfaltozott utcákat újítják fel. Erre az a ma-
gyarázat, hogy a Belügyminisztérium így 
írta ki a pályázatot. Kerepesen így kapott új 
útburkolatot a Nefelejcs utca, a Széphegyi 
út, vagy korábban az Alföldi utca.
 Tündérliget bölcsőde pályázat. Ez egy 
úgynevezett VEKOP-os pályázat, amit az 
Unió írt ki, a Magyar Állam támogatásá-
val. Kerepes eddigi történelmében szinte 
egyedülálló, hogy egy 590 millió forintos 
pályázatot megnyerjen. Ez a pénz, 15 mil-
lió forint híján már rendelkezésre áll, tehát 
elindulhat a közbeszerzés. Most egy óri-
ási időszak előtt áll a város, pont ezeknek 
a TOP-os pályázatoknak köszönhetően, 
gyorsan kell majd lépni, mert nagyon rövi-
dek a beadási határidők.

A beszámolók után lakossági kérdések, 
hozzászólások következtek. A teljesség 
igénye nélkül, a legfontosabbakat emel-
jük ki. 

Összekötő út problémája
Több lakos sérelmezte, hogy a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által terve-
zett elkerülő út megváltoztatja majd a tele-
pülés arculatát. 
 A kérdések között szerepelt: A város-
nak, a városi lakosoknak van-e még be-
leszólásuk abba, hogy mi fog történni? 
Mekkora zajterhelés éri az összekötő út 
közelében lakókat? 
 Gyuricza László polgármester és Far-
kas Domonkos alpolgármester részletesen 
beszámoltak a döntés előzményeiről. Vá-
laszaikban kitértek arra, hogy az M31-es 
és az M3-as között tervezett összekötő út 
megépítése nem most vetődött fel. 2011 óta 
erről többször megkérdezték a lakosságot, 
és 2014-ben az akkori képviselő-testület 
nagy egyetértéssel támogatta ezen út meg-
valósítását, amely kormányzati forrásból 
valósul meg és megkönnyíti a lakosok köz-
lekedését Budapest irányába.
 A város 2015-ben elfogadott integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiája szerint, – ami 
meghatározza egy település fejlesztésének 
lehetőségeit – támogatta az összekötő út 
tervezett megépítését. Az integrált telepü-

lésfejlesztési stratégia nem kőbe vésett do-
log, ezen lehet változtatni, de ez egy állami 
beruházás, amit már eldöntöttek. Egy tény, 
a régi tervek lejártak, és újakat kell készíte-
ni, ami elvileg lehetővé tenné a módosítást.  
 Többen indulatosan szóltak hozzá a té-
mához és volt, aki azt mondta, hogy ökoló-
giai katasztrófa is bekövetkezhet, ha a kije-
lölt nyomvonalat véglegesítik.
 Müller Gabriella a Panoráma építőkö-
zösség álláspontját ismertette, az elkerü-
lő úttal kapcsolatban. Összefoglalva, az 
volt a kérésük, hogy vegyék figyelembe a 
nyomvonal kijelölésénél a lakóterületnek 
az érintettségét, valamint ügyfélként von-
ják be őket az elkövetkezendő eljárásokba, 
mivel új építési engedélyezési eljárás lesz, 
illetve a szabályozási tervet is vélhetően 
módosítani kell, ahol a nyomvonal módo-
sul. Azt javasolták még, hogy új lakóterü-
letet a gyorsforgalmi úttól 250 méteres lé-
pő távolságban lehessen csak kijelölni.
 A kérdéshez hozzászólóknak Gyuricza 
László polgármester megígérte, hogy ami-
ben tudják, természetesen képviselik Ke-
repes lakosságát. 

A Szabadság úti Hyde the Club mű-
ködésével kapcsolatos problémák
Ismét szóvá tették – két évvel ezelőtt is 
jelezték –, hogy a Szabadság út elején 
lévő szórakozóhely (Disco) heti rendsze-
rességgel, néha kétszer is egy héten, elvi-
selhetetlenül hangos, zenés, táncos bulit 
tart, jellemzően 10-11 órától hajnali 4-5 
óráig. A bulit követően szabadon randa-
líroznak a részeg és drogos fiatalok. Az 
ott lakók ismételten kérték a jegyzőt, a 
hivatalt és a képviselőket, hogy valóban 
képviseljék az ügyüket és segítsék őket 
abban, hogy nyugalomban élhessenek. A 
jegyző tájékoztatása szerint az ügyben 
birtokvédelmi eljárások is indultak, il-
letve 2019-ben a hivatal helyszíni szem-
lét tartott. Birtokvédelmi eljárásokról és 
egyedi hatósági eljárásokról részletesebb 
felvilágosítás nem adható. A Club műkö-
désébe nem tud beleszólni a polgármes-
teri hivatal, nincs ilyen hatásköre. Ha a 
Club a működése során nem tartja be a 

közösségi együttélés szabályairól szó-
ló helyi rendeletet, az ellen hatósági el-
járást lehet kezdeményezni, de a város 
teherbíróképessége nem teszi lehetővé, 
hogy a közterület-felügyelők nagyobb 
létszámmal, több műszakban, éjszaka is 
végezzék feladataikat, így a hivatal nem 
tudja biztosítani az állandó éjszakai je-
lenlétet, amely alapján helyszíni bírságot 
lehetne kiszabni.
 Amennyiben a Club vendégei hangos-
kodnak, vagy egyéb megbotránkoztató vi-
selkedést tanúsítanak, úgy az eljárást nem a 
klub ellen, hanem az érintett elkövetők el-
len kellene megindítani, de garázdaság ese-
tén a rendőrségnek van hatásköre fellépni.

Háziorvosi ellátás
A közmeghallgatás egyik legfontosabb té-
mája a háziorvosi ellátás biztosításának 
kérdése volt. Vincze doktor úr nyugdíjba 
vonulása után Ficzere doktor úr vette át a 
praxist tartós helyettesítésre, szerződése 
azonban december 31-én lejárt. A továb-
biakban átmeneti jelleggel a másik három 
háziorvos veszi át a körzet pácienseit, ut-
cák szerint megosztva őket. Az ügyről az 
önkormányzat minden fórumán részlete-
sen tájékoztatja a lakosságot.

Közvilágítási problémák
Többen jelezték, hogy néhány utcában sö-
tét van, rossz a közvilágítás. Válaszként el-
mondták: az önkormányzat folyamatosan 
fejleszti és bővíti a közvilágítást. Ameny-
nyiben a meglévő közvilágítással van prob-
léma, kérjük jelezzék azt a szolgáltató 
Eurovill-nak az alábbi elérhetőségeken: 06-
80/980-030, vagy kozvilagitas@eurovill.
hu. A szolgáltató minden esetben igyekszik 
megoldani a problémát.
 Takács Imre a Gyár utcában élő 700-800 
roma nyomorúságos helyzetére hívta fel a 
figyelmet. Átlagéletkoruk a 60 évet alig éri 
el. Szörnyű éhezést és az ezzel járó maga-
tartásformákat lehet látni a város ezen ré-
szén. Ha ezek az emberek nem kapnak 
segítséget, esélyük sincs rá, hogy kikerül-
jenek ebből a helyzetből. Takács Imre azt 
javasolta, hogy az önkormányzat készítsen 
egy új programot a nyomorúságos helyzet-
ben élők megmentésére. 
 Többen szóvá tették, hogy – főleg a fű-
tési szezonban – a kéményekből kiáramló 
büdös és veszélyes füst ugyanúgy károsítja 
az egészséget, mint az udvarokban történő 
szemétégetés. Ezt kellene valahogy korlá-
tozni a településen, ehhez ki kellene dol-
gozni egy stratégiát, amit el kellene fogad-
nia a képviselő-testületnek, amit aztán be 
kellene tartani.
 A nyílt lakossági fórumot Gyuricza 
László negyed tízkor bezárta. A polgár-
mester teljes beszámolóját megtalálják a 
város honlapján. Polgár Gyula

KÖZMEGHALLGATÁS
ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT

Kerepes Város Önkormányzata 2021. december 16-án, csütörtökön este hat órától tartotta a közmeg-
allgatást a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében. A nyilvános ülésen részt vett 
Gyuricza László polgármester, Bakai Kálmán alpolgármester, Farkas Domonkos társadalmi alpolgár-
mester, dr. Fügedi Réka jegyző, dr. Radonics Magdolna aljegyző, a hivatal osztályvezetői, dolgozói, az 
önkormányzat intézményeinek vezetői és az érdeklődő lakosság. Első napirendi pontban a polgármester 
tájékoztatót tartott az önkormányzat költségvetésének és beruházásainak alakulásáról, majd a máso-
dik napirendi pontban a helyi közügyeket érintő lakossági kérdéseket és javaslatokat hallgatták meg. 



SZERVUSZ,  KEREPES  1110 SZERVUSZ,  KEREPES 

Nem adták be futókör  
létesítésére a pályázatot
Erről Gyuricza László polgár-
mester tájékoztatta a képvi-
selőket. A novemberi testüle-
ti ülésen még megszavazta a 
képviselő-testület, hogy 5 mil-
lió forint önrész erejéig adja 
be az önkormányzat a pályá-
zatot, amelyhez további 5 mil-
lió forintot lehetett volna nyer-
ni. A polgármester kiderítette, hogy egy 
ilyen futókörnek a megvalósítási költsége 
60 és 80 millió forintba kerülne. Ekkora 
összegre nem kapott felhatalmazást, ezért 
javasolta, hogy álljanak el a pályázattól.

Víg János képviselő, tiszteletdíjának  
lemondásával támogatja  
az Új Kerepesi Polgárőr Egyesületet
A képviselő 2022. januári és februári tisz-
teletdíját, bruttó 162.948 forintot ajánlott 
fel az Új Kerepesi Polgárőr Egyesületnek. 
A polgárőrök gépjárművei elég elhasznált 
állapotban vannak, sok javítanivaló lenne 
rajtuk, ezért kérték a képviselő-testület, 
és az önkormányzat segítségét. Az egye-
sület a felajánlott pénzt a gépkocsik javí-
tására fordítja. 

Az önkormányzat is támogatja  
az Új Kerepesi Polgárőr Egyesületet
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 400.000 Ft egyszeri támogatást 
biztosít az Új Kerepesi Polgárőr Egyesü-
let részére. A támogatás feltétele, hogy a 
kapott pénzt kizárólag a szolgálat ellátá-
sát biztosító gépkocsik javítására hasz-
nálhatják fel, és 2022. június 30-ig el kell 
számolniuk.

A betöltetlen háziorvosi körzet ellátását  
szétosztották a kerepesi orvosok között
Dr. Vincze Lajos nyugdíjba vonulása 
után, a 3. sz. háziorvosi körzetet dr. Fic-
zere Ferenc tartós helyettesítéssel lát-
ta el 2021 második félévében. Határozott 
idejű szerződése 2021. december 31-én 
lejárt,amelyet nem kívánt meghosszab-

Hatályon kívül helyezték a súlykor- 
látozással érintett utak engedéllyel történő  
használatáról szóló rendelet egyes pontjait
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényes-
ségi felhívást intézett Kerepes Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületéhez, amelyben 
kéri a súlykorlátozással érintett utak enge-
déllyel történő használatáról szóló 9/2019. 
(III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgá-
latát és módosítását. A Kúria határozata és 
a Kormányhivatal álláspontja szerint a helyi 
önkormányzatoknak nincs törvényi felha-
talmazásuk arra, hogy díjfizetési kötelezett-
séget állapítsanak meg. Mivel Kerepes he-
lyi közútjai csak országos közúton keresztül 
érhetők el, így kikerült a díjmegállapítás 
joga az önkormányzati hatáskörből. A fen-
tiek alapján az önkormányzatnak – a többi 
érintett önkormányzathoz hasonlóan – hatá-
lyon kívül kellett helyeznie a Kormányhiva-
tal által kifogásolt úthasználati hozzájárulás 
megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket. 
A súlykorlátozással érintett utak továbbra is 
engedélykötelesek. 

Újabb pályázatok benyújtásáról döntöttek 
A 2021–2027-es pályázati időszak keretén 
belül két olyan felhívást tettek közzé, ame-
lyek segíthetnék Kerepes fejlődését. Az 
önkormányzati intézmények épületeinek 
korszerűsítésére kiírt projektek 100%-os tá-
mogatottságúak. Az egyik pályázat – TOP 
Plusz 2.1.1-21 – Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítését tenné lehetővé. 

Előzetes felmérések szerint Kerepes óvo-
dái, illetve a Szabó Magda Művelődési Ház 
és Könyvtár megfelelnének a követelmé-
nyeknek.
 A másik pályázatot a – TOP Plusz 3.3.1-
21 – Gyermeknevelést támogató humán inf-
rastruktúra fejlesztése címen írták ki. E pá-
lyázat keretében a bölcsőde és az óvodák 
fejlesztésére lenne lehetőség. 
 Döntöttek arról is, hogy az Országos Fu-
tópálya-építési Programban meghirdetett fu-
tópálya építésre is pályáznak. A program 
célja: magyarországi településeken 800 és 
1000 méter közötti, rekortán borítású futó-
pálya kialakítása. A 10 millió forintba kerülő 
összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza 
a Támogató. Az Egészségügyi, Szociális és 
Sport, Bizottság, valamint a Pénzügyi, Ügy-
rendi és Fejlesztési Bizottság ülésén folyta-
tott előzetes egyeztetés során a focipálya kö-
rüli megvalósítás tűnt a legésszerűbbnek, 
ami akár előnyösen is befolyásolhatja a pá-
lyázat elbírálását. A projekt részleteinek ki-
dolgozása után, a pályázatról a december  
16-án megtartott testületi ülésen döntenek 
(ezt a pályázatot nem adták be – a szerk.).  

Támogatták a Kerepesi Városi  
Sport Egyesület kérelmét
A KVSE kérelmet nyújtott be az önkor-
mányzathoz, amelyben kérte, hogy a lehe-
tőségéhez mérten járuljon hozzá a Széche-
nyi István Általános Iskola udvarán, TAO 
pályázatból megépült kültéri kosárlabda-

pálya önrészéhez. Ennek annyi előzménye 
volt, hogy a Kerepesi Városi Sport Egye-
sület már 2020 júniusában kérte az MLSZ 
felé benyújtott 2019–2020-as „Kültéri ko-
sárlabdapálya” elnevezésű projektjükhöz 
szükséges 3.891.726 Ft önrészt. A képvise-
lő-testület akkor nem szavazta meg a támo-
gatást, mivel nem volt szándék ezzel ösz-
szefüggésben hitelt felvenni. A KVSE azóta 
megvalósította a fenti projektet, és utólag 
kérte a képviselő-testületet, hogy biztosít-
son részükre 3.000.000 Ft hozzájárulást. A 
KVSE-től nem jelent meg senki a testületi 
ülésen, ezért a képviselők egy része – mivel 
nem tudtak információt kérni arról, hogy 
mire költötték a pénzt – első körben nem tá-
mogatták a kérelmet. Mivel a KVSE az is-
kolaudvar átépítésénél gyakorlatilag meghi-
telezte azt az összeget, ezért, ha nehezen is, 
de megszavazták a képviselők a pénz utóla-
gos kifizetését, azzal a megjegyzéssel, hogy 
egy korábbi támogatáshoz adott egy millió 
forinttal is számoljon el az egyesület.

Továbbra is biztosítják  
a helyi buszközlekedést a városban
A 2021. július 5-én megkötött Közszolgálta-
tási Szerződés alapján a menetrend szerin-
ti helyi autóbusz-közlekedést a Régió 2007 
Kft. bonyolítja a településen. A szolgáltatást 
a Kft. az utasoktól beszedett díjakból, pótdí-
jakból és az államtól befolyt árkiegészítési- 
és egyéb bevételekből, valamint havonta 
bruttó 489.800 Ft szolgáltatási díjból (ön-
kormányzati költség-hozzájárulás) biztosít-
ja. Tavaly év végén a Kft. a garantált bér-
minimum és az üzemanyagárak jelentős 
emelkedése miatt önerőből már nem tud-
ta kigazdálkodni a működéshez szükséges 
költségeket, ezért 100.000 Ft-tal kérte meg-
emelni a havi szolgáltatási díjat. Végül a ké-
relmet figyelembe véve, a képviselő-testület 
közös megegyezéssel módosította a szerző-
dést, amelyet – 2021. december 1-től – 3 hó-
napos időtartamra hagytak jóvá.

Forgalomlassító virágládákat  
helyeznek ki a Juhász Gyula utcába
Az utca lakói azt kérték az önkormányzat-
tól, hogy a Juhász Gyula utca alsó szaka-
szán, a Hold utcától lefelé, forgalomlassí-
tó virágládák kihelyezésével mérsékelje a 
megnövekedett gépjárműforgalom sebes-
ségét. Indoklásul leírták, hogy a Panorá-

ma lakópark folyamatos beépülésével egyre 
nagyobb a forgalom az utcában. Az út mi-
nősége lehetővé teszi ugyanis, hogy a meg-
engedett sebességnél jóval gyorsabban köz-
lekedjenek az autósok. Sajnos járda nincs 
kiépítve minden ingatlan előtt, így a járóke-
lők gyalogosan, babakocsival csak az úton 
tudnak közlekedni. A képviselő-testület 
Nagy Irén képviselő módosító indítványát 
figyelembe véve úgy döntött, hogy a rendel-
kezésre álló 2.000.000 Ft erejéig kerüljenek 
ki forgalomlassító virágládák a Juhász Gyu-
la utca kért szakaszára. 
 
Meghosszabbították a bérleti  
szerződést a Tölgyfa Patika Bt.-vel
A Tölgyfa Patika Bt.-vel kötött, határozott 
időre szóló, bérleti szerződés 2021. december 
31-én lejárt. A képviselő-testület, 12 egyhan-
gú szavazattal, 2022-re a szerződést 2000 fo-
rint +Áfa/m2/hó bérleti díjjal kötötte meg. A 
megállapodás 2022. január hó 1-től határo-
zott időre, 2022. december 31-ig érvényes.

Új külsős tagot választottak  
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi  
és Közbiztonsági Bizottságba

Karajz György Ist-
ván 2021. szeptem-
ber 30-án egyéb el-
foglaltsága miatt 
lemondott a Város-
üzemeltetési, Kör-
nyezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bi-
zottságban betöltött 
bizottsági tagságá-
ról. Helyére a képvi-

selő-testület Frey Tamást választotta meg. 
 A 46 éves Frey Tamás egy multinacioná-
lis cégnél marketinges és kommunikációs 
területen dolgozik, és van egy saját családi 
vállalkozása, ahol gyerekprogramok szerve-
zésével foglalkozik. A tudatos környezetvé-
delem közel áll hozzá, így ezen a területen 
szeretné segíteni a kerepesi közösség életét. 
Feleségével és két lányával 13 éve él Kere-
pesen.

Póttámogatást szavaztak meg a Kerepesi  
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek
A Kerepesi Városüzemeltetési Nonpro-
fit Kft. két haszongépjárművéről (Peugeot 
Boxer, Fiat Scudo) kiderült, hogy gazdasá-
gosan nem javíthatók, műszaki állapotuk-
nál fogva közúti forgalomban nem vehetnek 
részt. A Kft.-nek a zavartalan feladatellátá-
sához sürgősen egy új járművet kell vásá-
rolnia, amihez nincs meg a teljes fedezetük. 
Ehhez kérnek az önkormányzattól kiegé-
szítést. 
 A képviselő-testület egyszeri alkalom-
mal, 2021 decemberére egymillió ötszáz-
ezer forint többlettámogatás kifizetését en-
gedélyezte az általános tartalék terhére. P.Gy.

A NOVEMBERI testü-
leti ülésről jelentjük

A DECEMBERI testü-
leti ülésről jelentjük

ÖNKORMÁNYZAT

A 2021. november 25-én megtartott testületi ülésen összesen 20 
napirendi pontot tárgyaltak. Gyuricza László polgármester napirend 
előtt javasolta a Dr. Vígh Beatrix és Társa Bt.-vel létrejövő feladatellátási 
szerződésről szóló előterjesztést levenni és két napirendet – „A Kerepesi 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. december havi támogatását”, 
valamint az „Új pályázatok benyújtását”-sürgősséggel felvenni. A 
képviselők ezen az ülésen, többek között hatályon kívül helyezték 
a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról 
szóló rendeletet, új külsős tagot választottak a Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságba, meghosszabbították a 
bérleti szerződést a Tölgyfa Patika Bt.-vel, tárgyaltak a Kerepesi Városi 
Sport Egyesület kérelméről, forgalomlassító virágládák kihelyezéséről 
döntöttek, módosították a helyi járatú autóbusz közlekedésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést. Ezen kívül külön napirendi 
pontban tárgyalták a képviselő-testületet érintő illetmények és 
költségtérítések csökkentéséről szóló, valamint egy Városfejlesztési 
Alap létrehozását célzó előterjesztést. Zárt ülésen elbírálták a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot.

A 2021. december 16-án megtartott testületi ülésen összesen 7 napi rendi 
pontot tárgyaltak. Gyuricza László polgármester, napirend előtt javasolta 
a „Kerepes Kultúráért Díj adományozásáról”, és a „Döntés a bölcsőde 
megvalósításához” projektmenedzsment-szolgáltatás beszerzéséről 
szóló előterjesztéseket levenni, továbbá indítványozta Frey Tamás 
külsős bizottsági taggá válásához szükséges eskütétel megtartását.

bítani. Vincze doktor praxisjogát, – több 
fórumon történt hirdetés ellenére sem si-
került átadni, ezért az önkormányzat a 
tartósan betöltetlen praxis betegellátá-
sát – átmenetileg – a városban dolgozó 
háziorvosokkal kívánja megoldani. Dr. 
Szakolczai Zsuzsanna, dr. Havay Mik-
lós és dr. Hessami Mir Ahmed Shah vál-
lalták heti 10 óra rendelési idővel és heti 
10 óra készenléttel a 3. számú körzet be-
tegellátását. Az orvosok megbízási díja 
fejenként bruttó 600.000 Ft, amelyből fi-
zetik az asszisztensek bérét is. A házior-
vosi praxis ellátására a NEAK 1.050.000 
millió forintos támogatást biztosít, ame-
lyet az önkormányzatnak még saját forrá-
saival ki kell egészítenie. Ennek fedezete 
a költségvetésben átcsoportosítással biz-
tosítható.

Az új bölcsőde egy évvel  
korábban elkészülhet, ha módosítják  
a Helyi Építési Szabályzatot 
A módosítás lényege, hogy a Nagyrét-
re tervezett bölcsőde építési területét ki-
emelt fejlesztésű területté kell nyilvání-
tani a képviselő-testületnek, így a teljes 
előkészület másfél évről négy hónap-
ra csökkenhet. A Széchenyi 2020 kere-
tében, „Bölcsőde férőhelyek kialakítása, 
bővítése” c. VEKOP-6.1.1-21 kódszámú 
pályázaton nyert pénzen közel 700m2-es, 
négy csoportszobás bölcsőde kialakítá-
sára nyílik lehetőség Kerepesen. Végül 
10 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett, 
a 4470, 4473, 4474 helyrajzi számú in-
gatlanokat, kiemelt fejlesztésű területté 
nyilvánították. P.Gy.

ÖNKORMÁNYZAT

Tipegő Bölcsőde látványterve

Frey Tamás külsős bizottsági tag
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Társaságunk a csomagolási hulladékot bármilyen átlátszó zsákból 
és szabványos szelektív hulladékgyűjtő edényből is elszállítja. A 
csomagolási hulladékgyűjtő edény, a kereskedelmi forgalomban 
beszerezhető sárga vagy kék színű szabványgyűjtőedény (kuka). 

Lapítsd, taposd, tömörítsd!
A gyűjtés egyik FONTOS momentuma, 
hogy lehetőség szerint az edénybe, zsák-
ba a lehető legkisebb térfogattal helyezd 
el a műanyag palackokat, flakonokat, do-
bozokat! Lapítsd ki az italos kartonokat, a 
palackokat is! A műanyag kupakokat nem 
szükséges visszacsavarni! Mindezek elő-
segítik, hogy több csomagolóanyag fér-
jen az edényzetbe, ezáltal a gyűjtőjármű-
vekbe is.

 •   papír (tisztán, laposra hajtogatva): kar-
tondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és 
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes 
és fekete-fehér újság, szórólap, pros-
pektus, irodai papír, füzet.

 •   műanyag (kiöblítve, laposra taposva): 
színes- és víztiszta PET palack, kupak 
(üdítős, ásványvizes), kozmetikai és 
tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, 
öblítős, mosogatószeres), reklámsza-
tyor, nejlonzacskó, csomagolófólia, fó-
lia (zsugor és sztreccs), joghurtos, tejfö-
lös és margarinos dobozok, 

 •   fém- és italos kartondoboz (kiöblít-
ve, laposra taposva): fém italosdoboz 
(pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós 
tej és üdítők dobozai (TetraPack), kon-
zervdoboz.

Hidd el, jól megférnek  
egymás mellett!
Ne botránkozz meg azon, hogy a szelektí-
ven gyűjtött hulladékokat összeöntjük! Az 
összegyűjtött csomagolási hulladékokat 
válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol meg-
történik a frakciók utólagos különváloga-
tása. A frakciók együttes gyűjtésének egy-
részt gazdaságossági okai vannak, illetve 
a korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott 
frakciónkénti különgyűjtés csekély mér-
tékben valósult meg, ezért minden esetben 
így is szükséges volt az utólagos válogatás!

Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és ola-
jos palackokat elvileg el kellene moso-
gatni, mielőtt az edényzetbe kerülnek. 
Sokakban megfogalmazódik, hogy a mo-

sogatással azonban vizet pocsékolunk, és 
ezzel többet ártunk a környezetünknek. 
Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy 
patyolattiszta legyen, csupán azt, hogy 
makacs szennyeződések ne legyenek ben-
ne/rajta. Elég, ha például a mosogatás vé-
gén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy 
szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a 
szennyeződéseket!
 Különösen fontos mozzanata ez a gyűj-
tésnek, mivel ugyanabba az edényzetbe, 
zsákba kell rakni az összes szelektíven 
gyűjtött hulladékot (vagyis a műanyag, a 
papír és a fém együtt) és ha más anyagok-
kal szennyeződnek, sajnos nem hasznosít-
hatóak újra! 
 Az sem elhanyagolható szempont, hogy 
otthon sem büdösödnek az edényzetben az 
elszállítás időpontjáig.

Most beszéljük arról is, mit ne  
tegyél az edényzetbe, zsákba!
NE tegyél a csomagolási hul-
ladékgyűjtő edényzetbe, 
zsákba üveget, használt 
papírzsebkendőt, szalvétákat, 
felvágottak csomagolását, hun-
garocellt, CD-lemezt, magnó- és 
videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hul-
ladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommu-
nális edénybe kell, hogy kerüljenek!
 A színes és színtelen öblös üveg (italos 
üveg) elhelyezésére keresd a településen 
kihelyezett üveggyűjtő konténereket! Kö-
szönjük!
 Segítsd munkánkat, csak az újrahaszno-
sításra alkalmas hulladékokat gyűjtsd sze-
lektíven!

Ne aggódj, hamarosan  
rutinná válik!
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a 
www.dtkh.hu oldalon tájékozódhatsz. To-
vábbi kérdések esetén Ügyfélszolgálata-
ink elérhetőségein állunk szíves rendelke-
zésedre!
 Itt a lehetőség, valóban otthon kezdő-
dik a környezet megóvása!
 Gyűjtsünk együtt! DTkH Nonprofit Kft.

N api szinten küzdünk 
saját magunk tehetet-
lenségével, a kilátásta-

lansággal, a leterheltséggel és 
hárítani próbáljuk a bennün-
ket érő támadásokat is. Nehéz 
pótolni a pályaelhagyó, vagy 
nyugdíjba vonuló kollégákat. 
Rendszeresen túlórákkal, vagy 
óraadókkal tudjuk csak megol-
dani ezt a nehéz helyzetet. Ha 
mindenki csak a kötelező órá-
ját tanítaná, túlórák, túlmun-
ka nélkül, akkor még jó néhány 
szakembernek tudnánk állást 
biztosítani. De sajnos nem iga-
zán van jelentkező. Vezetőnk, 
csak úgy tudja megoldani ezt 
a problémát, hogy a meglévő 
erőforrásokat használja ki, a le-
hető leghatékonyabban. Heti 
30- 32 tanórát töltünk tanítvá-
nyainkkal, úgy érezzük, hogy 
sokszor erőn felül teljesítünk. 
Ezen kívül további feladataink 
közé tartozik még a dolgozatok 
javítása, az adminisztráció, a 
következő tanórára történő fel-
készülés, valamint a szülőkkel 
való kommunikáció. A nyug-
díjból visszatérő kollégák pró-
bálnak segíteni, bár azt mond-
ják, hogy nagyon elfáradnak, 
mert nem ugyanaz a helyzet az 
iskolában, mint annak idején, 
amikor még ők igazán aktívan 
dolgoztak.
 A járvány sem könnyíti meg 
a helyzetünket. Nap, mint nap 

új osztály kerül karanténba, 
megnehezítve ezzel a szülők és 
a diákok mindennapjait, nem 
beszélve a tantárgyi lemaradá-
sokról. A legelkeserítőbb pedig 
az, hogy nem látszik a vége, 
nem nagy esély van a javulás-
ra. Mi lesz a gyerekekkel, akik 
hátrányt szenvednek a rend-
szer hibái miatt?! Minden erő-
feszítésünk ellenére sem sike-
rül úgy teljesíteni, ahogyan ezt 
magunktól elvárnánk. A mun-
kánkat nem lehet lerakni, ha 
hazaértünk. Minden pedagó-
guscsalád érzi a helyzet romlá-
sát. A tanítók, tanárok feszül-
tek, motiválatlanok. A kiégés 
határán vagyunk.
 Ha a béreket nem rendezik, 
akkor egyre több pedagógus-
család élhet nélkülözésben a 
következő időszakban. A dip-
lomázó fiatalok számára pedig 
nem jelent perspektívát a szak-
munkás minimálbér összegéért 
tanítani, így a már most is ér-
demi pedagógushiány a követ-
kező években még súlyosabbá 
válik majd.
 Célunk igazából az, hogy a 
mindennapjainkat úgy éljük, 
hogy ne csak a túlélésért küzd-
jünk, hanem érdemi munkát 
tudjunk bemutatni, valamint 
vidám, tudásban gazdag, tettre 
kész fiatalságot neveljünk!

A Kerepesi Széchenyi István  
Általános Iskola tantestülete

A Magyar Közlöny 
december 15-én megjelent 
számában tette közzé a kor-
mány, hogy Magyarországon 
a köznevelési intézmények 
felújítására, fejlesztésére 
264  000  000 forint extra tá-
mogatást nyújtanak. Ösz-
szesen 100 intézmény kap 
Hirdetés

pénzügyi segítséget problé-
máinak a megoldására. A Ke-
repesi Széchenyi István Ál-
talános Iskola tetőfelújításra 
8  000  000 Ft támogatást ka-
pott. Ezt az összeget a je-
lenleg zajló iskolabővítésen 
felül, extra juttatásként veheti 
igénybe az iskola.

OKTATÁS

Lehet-e még  
BORÚBÓL DERŰ? 

MI KERÜLHET a csomagolá-
si hulladékgyűjtő edénybe 
és az átlátszó zsákba? Nehezen viseljük a mindennapokat, kevesen 

vagyunk! Ennek okát, a több éve tartó COVID 
helyzetben, az oltatlanság el nem fogadásában, 
erkölcsi, illetve anyagi megbecsülés hiányából 
eredő pályaelhagyásban kereshetjük. 

Extra támogatást kap  
az általános iskola 

December 15-én a sulizsákos 
furgon 1861 kg ruhával ment 
el iskolánkból. Ez 50 Ft/kg-
mal számolva, 93  050 Ft. Na-
gyon szépen köszönjük a 
Kerepesi Gyermekekért Ala-
pítvány nevében minden-
kinek, aki támogatta isko-
lánkat!

SULIZSÁK PROGRAM

HÍREK

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. tájékoztatja Kerepes lakosságát 
a kommunális, az újrahasznosítható szelektív-, 
és a zöldhulladék 2022. évi gyűjtéséről.

A kommunális hulladékszállítás 
PÉNTEKI napokon történik!

Fontos változás, hogy 2022. január 1-jétől a DTkH 
Nonprofit Kft. az ingatlanoknál nem helyez el 
cserezsákot. Az új szabályozás értelmében a la-
kosság a háztartásokban keletkező csoma-
golási hulladékot – a gyűjtés napján –  
bármilyen átlátszó zsákban korlátlanul kihe-
lyezheti az ingatlana elé. 
 Kérjük, fokozott gondossággal járjanak 
el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, 
ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges 
hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges 
zsákok mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öb-
lös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az 
üveg gyűjtőpontokon történik! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 
A zöldhulladékot tavasztól-őszig, 
április 1. és november 30. között 
szállítják el a lakóingatlanokról.
A zsák átvételéhez személyes okmányok szük-
ségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke,  
180 Ft/db), amit utólag a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) 
Zrt. számláz ki. Átadás-átvételi jegyzőkönyv alá-
írása ellenében az ingatlanhasználó vagy meg-
hatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője 
nevére vásárolhat zsákot. 

A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákot 
az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni:
 Kerepes, Mogyoródi út 1. – Kata boltja
 Kerepes, Vasút utca 23.
  – Muskátli Garden Virágcenter
 Kerepes, Vörösmarty utca 31. 
  – Irén-Star Kft. (TE+ÉN Söröző)
 A zsák ára 180 Ft.

Ügyfélszolgálat: 
DTkH Nonprofit Kft. 2
100, Gödöllő, Dózsa György út 69.
hétfő: 7.00 - 19.00, csütörtök: 8.00-16.00, 
28/561-200, ugyintezes@dtkh.hu,  www.dtkh.hu
 Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódja-
nak a helyszínek nyitvatartásáról, mert a fel-
tüntetett időpontoktól – a járványügyi hely-
zettől függően –előfordulhatnak eltérések.                     

 DTkH Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÓ a  
kommunális, házhoz 
menő szelektív és  
zöldhulladék 2022. 
évi szállítási rendjéről

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI  
(SZELEKTÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS 

FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS
 11., 25.  11., 25. 8., 22.  
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SZABÓ MAGDA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Tanfolyamok, edzések, klubok, szakkörök 2022. I. félév

kolbasztolto verseny
.. ...

kezmuves foglalkozas    bufe    gyerekprogram   
gasztro elmeny

. .
.. ... ..

2022. februar 26. 9.00-14.00 a Szabo magda muvelodesi hazban. . .. .. . ..

Maximum 5 fos csapatok jelentkezeset varjuk !
nevezesi hatarido: 2022. februar 18.

bovebb informacio es jelentkezesi lap: www.kerepesmuvhaz.hu

.. . . .
.. ..

.. . . . .
.

Kerepes, templom u.3.

Új, induló szakköreink

Színjátszókör

GITÁROKTATÁS

kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak
14 éves kortól

közösségi élmény, színjátszás
8-20 éves korig

néptáncon alapuló készségfejlesztés
5-10 éves korosztálynak

Jelentkezni lehet:
szabomagda.kerepes@gmail.com e-mail címen,

a tárgysorban megjelölve a szakkör nevét.

Részletes információ:
www.kerepesmuvhaz.hu  +36/28 560-360 

https://www.facebook.com/szabomagdamuvhaz
I

Színjátszó
kör

Kreatív, játékos foglalkozások 8-20 éveseknek

Kerepes, Templom u. 3.

www.kerepesmuvhaz.hu

Február 19-tol minden szombaton 10-13 óra között.

Foglalkozásvezetok: Gilicze Márta és Karácsonyi Zoltán

a Vígszínház muvészei.

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. 

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
 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
 Edző: Fera-Both Csilla, +36-20/468-3375, fructe75@gmail.com
Aranyeső-, Ezüst Évek Egyesület
 Keddenként 17.00-19.00
 Elnökség: Rózsás Erika, Baran Józsefné, Usák István. 
 Csatlakozni, a programjaikról érdeklődni a helyszínen lehet.
Gerincerősítő torna
 Keddenként 18.00-19.00
 További információ: Miklós Erika (az Erőgyűjtő Módszer 
 vezetőoktatója), +36-30/359-6053, erikamiklos53@gmail.com
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
Kerepesi Német Kultúregyesület
 Szerdánként 16.00-18.00, Elnök: Héjjáné Toldi Anna. 
 Csatlakozni, a programjaikról érdeklődni a helyszínen lehet.
Pávácska Gyermeknéptánc
A 3-7 éves korosztálynak csütörtökönként 16.30-tól
Érdeklődni lehet a +36-30/253-4047-es telefonszámon!
Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület
Csütörtökönként 18.00-20.00
Csatlakozni, a programjaikról érdeklődni a helyszínen lehet.

Szilasligeti Közösségi Ház 
 (2145 Kerepes-Szilasliget, József A. park 3.)
 Tanfolyamok, edzések, klubok, szakkörök
Funkcionális gerinctorna
 Hétfőn és csütörtökön 9.00-10.00
 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
 Csatlakozni, a programjaikról érdeklődni a helyszínen lehet.
Judo a Rákosmenti Sport Egyesület szervezésében
 Hétfőn és pénteken 16.30-18.30
 Edző: Rajmon Gyula és 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
Alakformáló torna
 Kedden 18.30-19.30, csütörtökön 18.15-19.15
 Vezeti: Huszka Éva, eva.huszka007@gmail.com,+36-20/499-7106
Szenior örömtánc
 Szerdánként 8.15-9.45
 Vezeti: Varga Júlia, varga.julia@gmail.com, +36-70/454-6360
Akrobatikus rock and roll 
– AQUILA Dance Sportegyesület
 Csütörtökönként 16.30-18.00
 Az edzésre Juhász-Csatlós Viviennél lehet jelentkezni 
 az alábbi elérhetőségeken: +36-30/863-6639, 
 aquiladancese@gmail.com
Pannónia néptánc felnőtteknek
 Csütörtökönként 19.30-22.00
 Bővebb információ és jelentkezés: www.pannoniafolk.hu

BENNÜNK ÉLŐ KEREPES
November 27-én, „Bennünk élő Kerepes” 
címmel nyílt meg az a kiállítás, amelyet 
a Kerepesi Értéktár Bizottság rendezett a 
Szabó Magda Művelődési Házban. A meg-
nyitón Terék József, a Pest Megyei Önkor-
mányzat kulturális szakreferense mondott 
beszédet, valamint Farkas Domonkos alpol-
gármester üdvözölte az érdeklődőket. Az 
ünnepélyes eseményt egy fergeteges hely-
ismereti kvíz előzte meg, ahol öt helyi csa-
pat vett részt. A rendezvényen a városban 
élt nagy művészek, alkotók munkáival, éle-
tével ismerkedhettek meg a látogatók. Az 
eseményre a kiállítással összhangban, szin-
tén „Bennünk élő Kerepes” címmel, egy 
színes kiadványt is készített a Bizottság. 

Az érdekes történeteket tartalmazó anyag-
ban az 1890-es évektől mutatják be a régi 
kerepesi párválasztási és udvarlási szoká-
sokat, amelyből a megnyitón Gilicze Már-
ta színművész, a Vígszínház tagja olvasott 
fel egy részletet. A füzet előszavában Gyu-
ricza László polgármester köszönti az ér-
deklődőket. A színvonalas kiadványt Zom-
bori Huberné, az Értéktár Bizottság tagja 
szerkesztette, a szöveget Dr. Király Kata-
lin, a Magyarországi Szlovákok Kulturális 
Intézetének igazgatója lektorálta, stilizálta 
Seres Anna, az önkormányzat Köznevelé-
si, Kulturális és Nemzetiségi Bizottság kül-
sős tagja, a fotókat pedig Palotai László, a 
Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság 

külsős tagja bocsájtotta rendelkezésre. Az 
ingyenesen elérhető kiadvány az Agrármi-
nisztérium és a Hungarikum Bizottság tá-
mogatásával valósult meg. 
 A füzethez az érdeklődők a Szabó Mag-
da Művelődési Házban juthatnak hozzá.
 A kiállítás jelenleg is megtekinthető a 
Szabó Magda Művelődési Ház nyitvatartá-
si idejében. Ez az installáció kerül majd át 
abba a Tájházba, aminek a létrehozásáról 
nemrég döntött az önkormányzat.

A Kerepesi Értéktár Bizottság megnyitotta első kiállítását

Zombori Hubertné, Farkas Zsuzsanna, 
Terék Tamás, Seres Anna és Farkas Domonkos 
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Nina George: 
DÉLI FÉNYEK
Amikor a gyermektelen há-
zaspárt, Francist és Elsát egy 
árva kislány gondozásával bíz-
zák meg, még fogalmuk sincs, 
mennyire megváltozik majd az 
életük. Marie-Jeanne ugyan-
is rövid időn belül beragyogja 
a pár mindennapjait. Egy nap a 
lány azzal áll elő, hogy író lesz, 
Francis pedig -, aki még egyet-
len könyvet sem olvasott - úgy 
dönt, hogy nyit egy olyan mozgó 
könyvtárat, amellyel a festői dél-
francia falvakat és városokat jár-
va megmutatják az olvasóknak, 
mennyi mindent lehet tanul-
ni a könyvekből. Továbbá azt is, 
hogy az olvasmányok segíthet-
nek legyőzni a félénkséget vagy 
akár megtalálni a szerelmet. Kü-
lönleges képességével Marie-
Jeanne látja, mely szívek lettek 
egymásnak teremtve, így csu-
pa boldogságot hoz az emberek 
életébe. De vajon ő is megtalálja 
azt, akire a szíve vágyik? A Déli 
fények lírai regény a szerelem-
ről, a provence-i, langyos nyár-
éjszakák varázslatáról és az élet 
utáni sóvárgásról. Egy könyv 
mindarról, amely összezavar, 

és boldoggá tesz bennünket, és 
azokat az embereket, akiket sze-
retünk vagy korábban szeret-
tünk. A könyv, amelyet a Leven-
dulaszoba című regényben Jean 
Perdu, párizsi könyvkereskedő a 
szerelmével olvasott. 

Fábián Janka: 
AZ ANNA-BÁL 
SZERELMESE
Egy füredi domboldalon álló kú-
riában neveli félárva kislányát, 
Ilkát Györöky Kálmán, a különc 
földbirtokos.  Ilkára az édesapja 
életvitele miatt a helybéliek kis-
sé ferde szemmel néznek, ennek 
ellenére a kislány őszinte ba-
rátságot köt a dúsgazdag Szent-
györgyi-Horváthék egyetlen lá-
nyával, Krisztinával. A két fiatal 
lánynak, akik a reformkor moz-
galmas, pezsgő légkörében nő-
nek fel, egy varázslatos füre-
di nyáron dől el a sorsa. Vajon 
megtalálhatják-e a boldogságot 
választottjuk oldalán?
 Fábián Janka könyve azon-
ban nemcsak két szerelmes, fia-
tal lány, hanem a Balaton és Ba-
latonfüred-fürdő regénye is. A 
történet egyben a  tó, a végte-
lennek tűnő víztükör, a kéklő 
pirkadatok, valamint az arany-
ló alkonyok dicsérete is. Az ol-
vasó találkozhat a XIX. század 
első évtizedeinek hírességeivel, 
a Füreden megforduló illusztris 
vendégekkel is: József nádorral 
és családjával, Deák Ferenccel, 
Vörösmarty Mihállyal, Kisfalu-
dy Sándorral, Wesselényi Mik-
lóssal és másokkal is. A reform-

kor, amit Füred aranykorának 
mondanak, azonban nem volt 
egy szakadatlan diadalmenet: 
járvány, természeti katasztrófák 
és tűzvészek is sújtották a tele-
pülést, amelyekből Füred – mint 
egy főnixmadár – minden alka-
lommal újjászületett. A regény 
arra is választ keres, vajon való-
jában mikor is lehetett az a bizo-
nyos legendás, első Anna-bál...

Ken Follett: SOHA
Az író új regénye különleges, 
izgalmas thriller, amely napja-
inkban játszódik. Csád főváros-
ában, közel a Szaharához két 
magasan képzett titkosügynök, 
egy amerikai és egy francia, éle-
tük kockáztatásával sikeresen 
közreműködik az iszlám terro-
risták által üzemeltetett drog- és 
embercsempészeti hálózat fel-
számolásában. Egy gyönyö-
rű csádi özvegyasszony nem lát 
más kiutat a reménytelen éhe-
zésből és nyomorból, minthogy 
kisfiával az embercsempészek 
segítségével Európába jusson, 
és ott vállaljon munkát. A vi-
szontagságos úton egy titokza-
tos férfi segíti és védelmezi, aki 
nem az, akinek mondja magát. 
Észak-Koreában a katonák pucs-
csal próbálják megdönteni a dik-
tatúrát. A hivatalos phenjani 
közlemény Dél-Koreát teszi fe-
lelőssé a történtekért. Az okos 
és ambiciózus, negyvenes éve-
iben járó kínai kémfőnök min-
dent elkövet azért, hogy Kína ne 
sodródjon háborúba Dél-Kore-
ával és - a szövetségi rendsze-
reknek köszönhetően - az Egye-

KÖNYVAJÁNLÓ
A téli hideg estékhez 
szeretnék ajánlani 
Önöknek néhány szív-
melengető, érdekes és 
izgal mas olvasmányt, a 
könyvtár újon nan be-
szerzett könyvei közül.

KULTÚRA

sült Államokkal is. Ám az öreg, 
keményvonalas kommunisták 
a fegyveres választ erőltetik, és 
a pekingi kormányban ők van-
nak többen. A Fehér Házban 
Pauline Green elnökasszony 
ügyes és óvatos politizálással, 
taktikus diplomáciai lépésekkel 
egyensúlyoz az amerikai pár-
tok között, és próbálja megaka-
dályozni a világ nagyhatalmai-
nak segítségével, hogy Észak- és 
Dél-Korea konfliktusa világmé-
retűvé váljon. Ám az események 
egy idő után önjáróvá válnak, 
és – annak ellenére, hogy az ál-
lamok többsége mindent meg-
tesz a fegyveres harc kirobbaná-
sa ellen,- a katonai szövetségek 
összetett hálójában vergőd-
ve, a világ mégis belesodródik 
egy újabb háborúba. A regény 
nem más, mint hatalmas kiál-
tás, hogy ez SOHA ne történ-
hessen meg.

Krausz Gábor: 
CSALÁDOM ÉS EGYÉB 
RECEPTFAJTÁK
Krausz Gábor, a vagány és 
rusztikus stílusáról ismert séf, 
kedvenc receptjeit gyűjtötte ösz-
sze ebben a modern és egyedi 
receptkönyvben. A külföldön is 
ismertté vált szakács nemcsak 
az ételek elkészítésének trükkje-
it és leírását osztja meg az olva-
sókkal, hanem eddig sosem hal-
lott történeteket mesél arról, a 
sokszor göröngyös útról, amely 
a sikerhez vezetett. A kötet lap-
jain a vidám történetek mellett, 
a magyar konyha jellegzetessé-
gein túl, más országok ízvilágát 
felidéző recepteket, valamint 
ínycsiklandó ételfotókat, továb-
bá sosem látott képeket is látha-
tunk a szerzőről és családjáról.
 Vili Vera könyvtáros

A járványhelyzet miatt sajnos az is-
kolai nyílt napot tavaly is csupán 
felvételről tudták a szülők meg-

nézni, de bízunk benne, hogy így is meg-
felelő és elegendő információt sikerült to-
vábbítanunk az iskolába jelentkezéshez.
 A Mertcontrol Hungary Kft. jóvoltá-
ból ezen a télen sem maradnak üresen az 
óvodák udvarára kihelyezett madárete-
tők, a gyerekek és – természetesen az in-
tézményt rendszeresen látogató – madarak 
legnagyobb örömére. Ezúton is köszön-
jük a Metrocontrol Hungary Kft.-nek a ré-
szünkre adományozott több zsáknyi nap-
raforgómagot!
 Az udvarok takarításában, a lehullott fa-
levelek elszállításában ismét nagy segít-
séget kaptunk Kindel Gábor helyi vállal-
kozótól, aki több konténer zöldhulladékot 

vitetett el az óvoda 
területéről, barátsá-
gosabbá téve ezáltal 
a gyermekek kinti 
környezetét.
 December 1-jén 
a Minyon csoport 
karanténba került, 
így ők csak a cso-
portszoba ablakába 
készített csomagok-
ból tudhatták meg, 
hogy óvodánkban 
járt a Mikulás, míg 
a többiek nemcsak 
őt, de az általa ho-

zott ajándékokat is nagy örömmel fogad-
ták. A Teknős és a Pillangó csoportosok 
– a szülők közbenjárására – a COOP Mi-
kulás ajándékával is gazdagodtak. Nagyon 
köszönjük a már több éve Télapó szerepet 
vállaló apukák segítségét!
 A Mikulást váró izgatott napok örömei-
hez Nagy Irén képviselő asszony ajándéka is 
hozzájárult, aki öt karton banánnal lepte meg 
óvodásainkat, melyet ezúton is köszönünk. 
 December 11-én a kerepesi Tóth Pék-
séggel közösen folytattuk a már több éve 
megkezdett hagyományunkat, így ezúttal 
is saját készítésű édességek adományozá-
sával kedveskedtünk a járványügyi ellátás-
ban fokozottan érintett egészségügyi dol-
gozóknak. Ebben az évben a Pest Megyei 
Flór Ferenc Kórház két COVID osztályá-
nak és a COVID intenzíven dolgozóknak 
köszöntük meg a már két éve tartó áldoza-
tos munkájukat. Általunk sütött aprósüte-
ményekkel és kuglóffal igyekeztünk egy 

kis könnyebbséget és derűt csempészni a 
nagyon nehéz hétköznapokba.
 A karácsonyi ünnepséget tagóvodánként 
tartottuk meg. Minden intézményben az 
óvó nénik az általuk választott játékokkal 
lepték meg a gyermekcsoportokat. 
 Sajnos az ünnep is a vírus árnyékában 
telt, december 17-től a Panda és a Méhecs-
ke, valamint a Nyuszi csoport gyermekei 
kerültek ismételten karanténba.

Tajti Krisztina óvodavezető

ÓVODAI HÍREK decemberben
Tavaly decemberben a Gingallók interaktív honismereti foglal-
kozás keretében, Anett néni közreműködésével, a bányász és a 
csizmadia mesterséggel ismerkedhettek meg óvodásaink, akik 
a néphagyományőrző pedagógiai programunkhoz kapcsolódó 
foglalkozás során, még a kaptafát is kipróbálhatták.

OKTATÁS

Januárban nagy örömünkre két 
új kollégát üdvözölhetünk sorainkban. 
Az egyik új munkatársunk Ildi néni, 
óvodapedagó gus, aki a Szivárvány Szék-
hely-intézményben, a másik kollégánk, pe-
dig – aki szintén Ildi néni – dajkaként a 
Csicsergő Tagóvodában kezdi meg mun-
káját. Kívánunk nekik sor örömet, kitar-
tást, de mindenekelőtt azt, hogy érezzék 
jól magukat nálunk!
 Alig kezdődött el az új év, a Pillangó 
csoport január 4-én máris karanténba ke-

rült, majd őket követte a Katica csoport ja-
nuár 9-én, a Süni január 11-én, a Méhecs-
ke és Maci csoport pedig január 17-én.
 A Csicsergő Tagóvoda – eredetileg márci-
us 8-ra tervezett – tanfelügyeleti ellenőrzését 
a járványhelyzet súlyosbodása miatt az Ok-
tatási Hivatal (OH) április 28-ra halasztot-
ta, azonban az ötévente esedékes pedagógus 
önértékeléseket folytatjuk, az eredmények 
feltöltése az OH felületére folyamatosak.
  A nagycsoportos óvodás gyermekek éle-
tében január 18. egy fontos dátum: a még 

ÓVODAI HÍREK januárban
egy évig óvodában maradni szándékozó 
gyermekek szakvéleményének feltöltését 
eddig lehetett megtenni az OH köznevelés 
információs rendszerének (KIR) személyi 
nyilvántartásába. 
 A január hónapra tervezett félévi szülői 
értekezletet személyes jelenléttel szerettük 
volna megvalósítani, de figyelemmel a jár-
ványügyi helyzetre, azt a megoldást talál-
tuk ki, hogy az óvodapedagógusok e-mail 
formájában küldik el a szülőknek azokat a 
fontos információkat, amelyek a közeljövő-
ben esedékessé válnak, illetve az „Egyéni 
fejlődési lapok”-ban elkészült félévi képes-
ségszint-mérésekről egyénenként adunk 
tájékoztatást a kedves szülőknek gyerme-
keikről. Tajti Krisztina óvodavezető

Megérkezett a Mikulás a Meseliget udvarába

Interaktív honismereti 
foglalkozás Anett nénivel

A Meseliget Óvoda karácsonyfája

Karácsonyi ajándékbontás
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HITÉLET

A két vak egyetlen reménye Jézus, aki azt kérdi 
tőlünk: „Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem?”. El tudjátok-e 
hinni, hogy amit eddig teljességgel lehetetlennek, reménytelennek, 
képtelennek tartottatok: hogy ti is lássatok, azt én megcselekedhetem?

Az „ide-
tartozom” gondolat jó érzés. 
Életszükséglet. Biztonságot 
jelentő, megnyugtató, szabad-
dá tevő, megerősítő. A megélt 
közösség ajándékáról szól.

REFORMÁTUS EGYHÁZ

„Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a va-
kok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt meg-
cselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram” (Máté 9,28)

HATÁRTALANUL
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

N em olyan egyszerű ám erre telje-
sen őszinte, igennel válaszolni! A 
józan ész rögvest elkezd tiltakozni, 

és azt mondja: bolondság az egész, én tu-
dom, hogy ez lehetetlen, hogy ilyen nincs! 
De mi is az a józan ész? Nem több, mint a 
korábban már megtapasztalt dolgokból ki-
induló emberi elme, amely számára elfo-
gadható minden, ami látható és tapintható. 
De hogy viszonyul az emberi ész a kép-
zelethez? Tiltakozik és azt mondja, ne csi-
gázzátok fel a képzeletemet, ne színez-
zétek ki reménytelen vágyaimat, hiszen, 
ha most nem sikerül, annál fájdalmasabb 
lesz az újabb csalódás! Egy egész külső 
és egy egész belső világ azt zúgja, bizo-
nyítja, okoskodja, következteti, hogy lehe-
tetlen, őrültség, hogy nem lehet igaz, de a 
két vak mégis halkan így válaszol: „Igen, 
Uram!”. Ez a hit! Ez az „Igen, Uram!”, ez 
az igazi hit! Ahol a józan ész azt súgja, 
hogy „nem”, ahol az évezredes tapasztalat, 
a külső és belső körülmények kényszerí-

tő ereje mind-mind azt igazolják, hogy „ez 
nem lehetséges”; ott a hit, mindennek el-
lenére is meri azt mondani, hogy márpe-
dig „igen!”
 És ez a hit, ez a Krisztusnak vakon 
igent mondó hit képes csak elfogadni a 
csodát. Azt mondja Jézus a két vaknak: 
„Legyen néktek a ti hitetek szerint!”  
(29. vers). És úgy lett, amint hitték. Na-
gyon fontos a sorrend: előbb kell lennie a 
hitnek, és csak azután tapasztalhatom meg 
a csodát: mert a hit a reménylett dolgok-
nak a valósága, tehát a még be nem követ-
kezett, csak reménységben lévő esemé-
nyek realitása, meggyőződés a nem látott 
történésekről, vagyis olyan bizonyosság, 
mint a látható és tapintható dolgok megra-
gadása (vö. Zsidók 11,1). És ha előbb már 
hitben lett az a dolog valósággá és meg-
győződéssé: csak akkor, azután teljese-
dik be és válik látható valósággá! Erre vo-
natkozik Jézusnak ez a mondása: „Legyen 
néktek a ti hitetek szerint!”.

 Egyszer két barátot meghívtak egy kis 
telekre barackot szedni. A tulaj azt mond-
ta, annyit visztek, amennyit akartok. Az 
egyik egy szatyrot vitt, hogy ne legyen 
mohó, a másik bátrabb volt, így egy két-
füles kosárral jelent meg. Amikor a te-
lekhez értek, látták, hogy sok barack-
fa roskadásig telve várja őket. Még ha 
egy kisebb teherautót vittek volna, akkor 
sem látszott volna meg a fák összességén, 
hogy szedtek róluk. Ki mennyire hitt, és 
adott a barát szavára, akkora vivő alkal-
matossággal ment. Ki mennyire hitt, any-
nyit kapott.
 Van-e hited bűnbocsánatot, megváltást, 
örök életet kérni?
 Hiszed-e ezt a történetet, hiszed-e a Bib-
lia szavát, hiszed-e a megváltást, a feltá-
madást, a bűnbocsánatot, a bűntől való 
szabadulást?
 Mondd bátran: „Hiszek Uram! Légy  
segítségül az én hitetlenségemnek.”  
(Márk 9,24).
 Református istentisztelet minden va-
sárnap 9.00 órakor a Szilasligeti Kö-
zösségi Házban. Az igehirdetések az 
elpadrehun1 YouTube csatornán is elér-
hetők. 

Koncz Zoltán református lelkész

A rról a közegről, ahová megany-
nyi láthatatlan szállal kötődünk, 
szó szerint életre szóló kötődéssel. 

Az „életre szóló” kifejezés pedig nemcsak 

az egész életünkön át tartó kötődés időtar-
tamát jelöli, hanem annak célját is: a teljes 
életre, azaz életünk valamennyi területére 
vonatkozik.
 Isten, aki az élet ura, akinek minden dön-
tése, cselekvése az életünket szolgálja, nem 
véletlenül ajándékoz meg minket közössé-
gekkel. Azokban foganunk, fejlődünk, gaz-
dagodunk, adunk életet. Maga a teremtés is 
erről szól. Atyánk a vele való kapcsolatra, 
a családjába teremtette az embert. Ott van 
szabadságunk, örömünk, biztonságunk, 
életünk. Csakis ott, csakis vele. Ez a kizá-
rólagosság pedig nem valamiféle vallásos 
dogma. Nem az, hanem tapasztalat. Mind-
nyájan érzékeljük, hogy mindaz, ami az  
Isten nélküli, az egyben életellenes, halált 
hozó.
 Tele van az életünk ilyen Isten nélküli 
helyzetekkel és következményeivel. Mennyi 
tragédia vesz körül minket, mennyit hor-
dozunk magunkban! Bizony, nyomorult-
ságunkat, istenhiányunkat tükrözi a világ 

mindennapi arca. A Mindenható kegyel-
mét, emberszeretetét mutatta meg nekünk, 
amikor Jézust küldte megmentésünkre. Ő 
nem akarja fenntartani a tőle elszakadt ál-
lapotunkat. Menteni, éltetni, visszafogadni 
akar. Az újra-közösségébe hívásaként hang-
zik felénk Jézus mondata: „…aki énhozzám 
jön, azt én nem küldöm el” (Jn 6,37).
 Van ebben a félmondatban valami határ-
talan, valami gyönyörű, valami átölelő. A 
kijelentésnek nincsen feltétele, nincs ben-
ne „ha, akkor”. Nincs benne ítélet, megalá-
zás, csak mentő szeretet. Ez a kegyelem, 
az irgalom, a megbocsátás megnyilvánu-
lása. Mindenkire érvényes, mindenkinek 
szól: neked is és nekem is. Minden nap, ma 
is. Mellette gyógyulunk, szabadulunk nap, 
mint nap. Nála születik meg bennünk a „he-
lyemen vagyok, megértenek, értékelnek, el-
fogadnak, befogadnak, megérkeztem” érzé-
sek. Az „idetartozom” határtalanságának, 
biztonságot adó tudatának öröme be-, és át 
tudja ragyogni félelmeinket, magányunkat.
 Ezért szól utánunk, ölel át a Krisztusban. 
Az életünkért, szeretete határtalanságáért. 
Kapaszkodj bele te is!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

APRÓHIRDETÉS

ÉLETJÁRADÉK – Megbízható fér-
fi életjáradékot fizetne idős személy-
nek ingatlanért cserébe. Telefon 18 
óra után: 06-20/349-1470

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

Hirdetés

Január 22-én délelőtt in-
teraktív gyermekelőadással 
kezdődött a magyar kultúra 
napjának ünneplése Szilaslige-
ten, ahová Joós Tamás ének-
mondó érkezett rengeteg érde-
kes hangszerrel. A Himnusz 
születésnapján a hangsze-
rek meg is szólaltak, miköz-
ben a gyerekek megismerhették 
Violin király és Hanga király-
kisasszony mesés történetét, és 
közös muzsikálással elűzték a 
királylányt megnémító ördögöt. 

Rendhagyó módon 
nem 6-án, hanem 8-án érkezett 
a Mikulás, hogy megajándékoz-
za a szenior örömtánc csoport 
tagjait. A táncosok gyönyörű-
en feldíszített asztallal és fino-
mabbnál finomabb édességgel 
várták. Nem egyedül érkezett, 
elkísérte a gödöllői táncosok 
egy csoportja is. Az ajándéko-
zás után természetesen „miku-
lás-zenére”, rövid koreográfiá-
ra ropták a gödöllői és kerepesi 
táncosok. Közben beszélgetés, 
sütemény kóstolás és recept cse-

December 5-én Miku-
lás ünnepséget szervezett Nagy 
Irén a 2. számú választókerület 
képviselője, saját körzetében. 
A gyerekeket, a szülőket és a 
nagyszülőket az általa működ-
tetett üzlet elé hívta a Vörös-
marty utcába. A Mikulás óri-
ási taps közepette, lovashintón 
érkezett a helyszínre. Az aján-
dékon kívül meleg teával, sü-
teménnyel és meglepetésként 

A magyar kultúra napját  
a Szilasligeti Közösségi  
Házban ünnepeltük

A Szilasligeti Közösségi  
Házba is eljött a Mikulás!

Közel százan várták a Miku-
lást a Vörösmarty utcában 

HÍREK

 Délután a szintén január 
22-én született Cseh Tamásra 
emlékezhettek a kultúra ked-
velői a közösségi házban, bár 
az emlékesten az egyik fellé-
pő, Hegyi Norbert betegség 
miatt nem lehetett jelen, de 
Joós Tamásnak egyedül is tö-
kéletesen sikerült visszaidéz-
nie Cseh Tamás dalainak, fel-
lépéseinek hangulatvilágát. 
Az „Átlátszó víz legyen...” 
című megemlékező műsor-
ban a kiváló zenész nemcsak 
a 2009-ben elhunyt énekes-
gitáros dalait adta elő, hanem 
azok születésének történe-
tét is megosztotta a nézőkkel. 
A két esemény a Köszönjük 
Magyarország! és a Déryné 
Program támogatásával va-
lósulhatott meg, a nézők pe-
dig ingyenesen látogathatták 
azokat.

re is zajlott. Remek hangulatban 
folyt az ünnepi esemény! A sze-
nior korúak várják, hogy jövőre 
is örömmel töltse meg szívüket-
lelküket a Mikulás! Addig is: le-
het csatlakozni a csoporthoz! 

sok gyümölcsből készített me-
leg punccsal kínálták elsősor-
ban a gyerekeket. Eredetileg 
családi rendezvénynek szánták 
a Mikulás érkezését, de a kép-
viselő asszony gondolt egyet és 
meghívta a környék összes csa-
ládját. Az ötlet jónak bizonyult, 
mert nagyon sokan szerettek 
volna találkozni a Mikulással, 
aki igazán bőkezűen osztogatta 
az ajándékcsomagokat.

Advent 2.  
vasárnapján, 
december 5-én este 
a kerepesi egy-
házközség szer-
vezésében a Szent 
Anna templom-
ban újra megren-
dezték az Adventi 
koncertet. A padso-
rokban ott ült Gyuricza Lász-
ló polgármester. Frajna And-
rás esperes, valamint Lencse 
Balázs katolikus kántor ad-
venti gondolatai megalapoz-
ták az ünnepi műsor hangula-
tát. A szervezők hívó szavára 
olyan művészek is elfogadták a 
meghívást, akik a világ minden 
kontinensén, nevesebbnél neve-
sebb koncerttermekben szere-

Adventi koncert  
a Szent Anna templomban 

pelnek. Így énekelte el az Ave 
Mariát, Zhang Yu Carolyn és 
Szerekován János operaénekes, 
L.Cohen – Hallelujah-át. Az 
előadók között ott volt Kerepes 
két ifjú tehetsége, Bibor Csil-
lag és Somorjai Márk is. Rajtuk 
kívül fellépett a Veresegyhá-
zi Cantemus Kórus. Az ünnepi 
műsor végén a közönség a sze-
replőkkel együtt közösen eléne-
kelte a „Mennyből az angyal”-t 
 Köszönet Nagy Anikó kép-
viselőnek, aki segítséget nyúj-
tott a szervezésben és egy kis 
meglepetésről is gondoskodott 
a megjelenteknek.

Veresegyházi Cantemus Kórus 
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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!

ÁLLÁSHIRDETÉS

A munkAköR bETöLTÉSÉHEz SzükSÉgES:
•  �minimum�szakmunkás�végzettség,
•  orvosi�alkalmasság,
•  gépész�műszaki�ismeretek,
•  OKJ-s�targoncavezetői�vizsga.
FELADATok:
  Gyártósorok�napi�beállítási��
  és�karbantartási�munkáinak�ellátása.

munkAvÉgzÉS HELyE:��
Dymol Kft., 2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/b.

Jelentkezni lehet:  
Fényképes önéletrajzzal

az�iroda@dymol.hu  
e-mail címen, vagy a 
�06-70-433-3114-es  

telefonszámon.

Háztartás-vegyi cikkeket gyártó cég 

megbízható munkatársat keres 

GÉPBEÁLLÍTÓ  
munkakörbe.

SzemélyeS beiratkozáS helySzíne:
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,  
Honlap: www.mdiskola.hu 

Keresztféléves ingyenes szaKmai  
oKtatás esti tagozaton

kiStarcSán a cSzc mihály DéneS  
Szakképző iSkolában!

•  Logisztikai technikus (logisztika és szállítmányozás)
•  Kéz-és lábápoló technikus kézápoló  

és műkörömépítő szakirányon
•  Kisgyermekgonodozó, -nevelő
•  Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

• Vállalkozási mérlegképes könyvelő •  Ápoló

•  Szociális ápoló és gondozó

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:  
2022. január 3-tól február 28-ig. Hétfő-péntek: 17.00-19.00 óra között.

DIÁKIgAZOlvÁNy IgéNyElhETŐ.
Képzéseink ingyenesek. Két szakmát államilag  
támogatott formában, ingyen megszerezhet!  

Sikeres vizsga esetén államilag elismert  
bizonyítvánnyal fog rendelkezni.

Előzetes jelentkezéseiket elküldhetik online is!  
www.mdiskola.hu/online-jelentkezes

éRETTSégIZETTEK RéSZéRE:

AlAPfOKú végZETTSéggEl  
RENDElKEZŐK RéSZéRE:
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A járványügyi helyzetből adódóan 
számunkra az év igazán csak má-
jusban indult: az első személyes 

részvétellel megvalósult találkozón egyez-
tettük éves terveinket, különösképpen azt, 
hogy hova menjünk kirándulni, fürdőbe, 
valamint elkezdtük a táncprogramok szer-
vezését. Hosszú volt a találkozások, ese-
mények nélkül eltelt időszak, ezért igyekez-
tünk behozni az elmaradt hónapokat.
 Május 25-én tartottuk az éves rendes 
közgyűlésünket.
 Május 31-én a Kecskeméti Fürdőben töl-
töttünk el egy pihentető napot. 
 Június 19-én részt vettünk az Ipoly Feszt 
2021 rendezvénysorozatán, a Kóspallagi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat meg-
hívására, a hagyományőrzők találkozóján. 
Itt először adtuk elő az új táncprodukción-
kat, a kólót. Bár első nyilvános próbálkozá-
sunk volt, nagy sikert arattunk vele. Itt meg-
hívást kaptunk a Pilisszentlászlói Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzattól.
 Június 22-én Szarvasra kirándultunk, a 
Szent Klára Gyógyfürdőben jártunk, vala-
mint megtekintettük a város turisztikai kü-
lönlegességeit, így a Mini Magyarországot, a 
Szarvasi Arborétumot, a Történelmi Emlékút 
és Országközép emlékművét, a Vízi Színhá-
zat, a Bolza-kastélyt, az Evangélikus Ótemp-
lomot, a Holt-Köröst és az Erzsébet-ligetet. 
 Július 27-én a tatabányai Gyémánt Für-
dőbe látogattunk el. Ezt a fürdőt az 1900-
as évek elején a bányászok felüdülésére 
építették.
 Szeptember 1-jén Etyeken, a kirándulá-
sunkat a Korda Filmparkban kezdtük meg, 
ahol – 2,5 órás vezetett élménytúra kere-

tei között – a nem-
zetközi és magyar 
filmgyártás modern 
gyakorlatának, in-
teraktív installáció-
kon keresztül törté-
nő megismerésére, 
valamint a filmké-
szítés legfontosabb 

állomásainak megtekintésére nyílt lehető-
ségünk. A Filmpark életnagyságú középko-
ri díszletvárosában sétálhattunk és fotókat 
is készíthettünk. A nap második programja 
az Etyeki Borút,vagy inkább etyeki szüreti 
barangoló lett, de barangolás ide vagy oda, 
így is sikerült még a Nádas Borműhelyben 
is kóstolnunk egy Sauvignon Blanc-t, és a 
szőlő feldolgozás első lépéseit is megfigyel-
nünk. A nap utolsó, de szintén feledhetetlen 
élménye volt a neszmélyi Méricske, Mérleg 
és Méréstörténeti Gyűjtemény megtekinté-
se, ahol Pert Viktor, a múzeum vezetőjének 
előadásából közelebbről megismerkedhet-
tünk a meteorológia tudományával. 

 Szeptember 17-20. között Kehidakus-
tányba kirándultunk. Ez volt az év fő ren-
dezvénye. A HMDK Tengermelléki-Fennsík 
Megyei Egyesület (Rijeka) partnerünkkel, a 
két ország közös történelmének és kulturá-
lis gazdagodásának - „Kulturális közössé-
günk” címmel - az egyik legkiemelkedőbb 
helyszínét, Keszthely városát jártuk be. 
Keszthelyen, elsősorban a Helikon Kastély-
múzeum kiállításait tekintettük meg (Főúri 
életforma, Helikon Könyvtár és Hintó kiál-
lítás). Kehidakustányban meglátogattuk a 
Deák Ferencnek 46 éven át otthont adó kú-
riát, továbbá egy, az egyesület életében oly 
ritka pillanat is megvalósult: az Aranyeső 
csendben maradt a sümegi Lovagi torna le-
nyűgöző történelmi lovasjátékának köszön-
hetően.
 Szeptember 25-én Pilisszentlászló-
ra érkeztünk az Idősek Napjára és a szlo-
vák nemzetiségi csoportok előadására. A 
Rayman Tamás Emlékház megnyitóján is 
tiszteletünket tettük. Ebből az alkalomból  
– külön kérésre – kánkánt adtunk elő, 
amellyel nagy sikert arattunk.

 Október 12-én részt vettünk az 5. Fiu-
mei Magyar Napokon, a HMDK Tenger-
melléki-Fennsík Megyei Egyesület 
el nökének, Šibalin Klepac Zdenka meg-
hívására. A rendezvénysorozat célja, hogy 
a tengerparti kikötőváros horvát és más 
nemzetiségű lakosaihoz közelebb hozzák 
a magyar kultúrát és hagyományokat, a 
két nemzet 800 éves közös múltját. A ki-
állítást Baričević-Tamaskó Eszter, a Rije-
kai Magyar Nyelvi Lektorátus munkatár-
sa rendezte, az irodaházban ezt követően 
hagyományos magyar táncház, bál, bará-
ti találkozó volt. A járványügyi helyzetből 
adódóan összesen 10 fővel vettünk részt a 
programon. Ismét felemelő élmény volt a 
horvátországi magyar barátainkkal talál-
kozni.

 December 14-én az, Aranyeső kará-
csonyköszöntő napján, hagyományos ka-
rácsonyi ételekkel vártuk vendégeinket: 
karácsonyi halászlével és töltött káposz-
tával kedveskedtünk a látogatóknak. Szí-
nes, hangulatos karácsonyfalut építettünk 
barátainkkal, a Művelődési Kör tagjaival. 
Burger Erzsébet, egyesületi tagunk cso-
daszép – „Szent Anna templom” – mé-
zeskalács-kreációjával rótta le települé-
sünk legrégebbi épülete előtti tiszteletét. 
A közös munka nagyon eredményes volt. 
A kiállítás napokig díszítette a Szabó 
Magda Művelődési Ház és Könyvtár elő-
adótermét.
 Egyesületünk a programjaira támo-
gatást kapott: a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. NEA-NO-20-O-V-0848, 
„Kulturális közösségünk” és a NEAG-
KP-1-2021/3-000406 „Aktívan a szép éve-
kért” projekt keretében.
 Akárhogy is, de a járvány ellenére is si-
került egy jó évet magunk mögött hagyni.
 Tartalmas, élményekben gazdag új évet 
kívánunk mindenkinek 2022-re! 

Aranyeső-, Ezüst Évek Egyesület nevében:  
Baran Józsefné, Rózsás Erika, Usák István

CIVILEK

AZ ARANYESŐ ÉLETE  
a pandémia idején
Reménykedtünk, hogy már 
2020-ban véget ér a járvány, 
és újra normális mederbe 
kerülhet az életünk, de sajnos 
nem így történt. Ennek ellenére 
igyekeztünk – beszűkült le he-
tőségeinkhez képest is – tartal-
mas programokat szervezni.

Kehidakustányban a Deák Ferenc Kúriánál

A Fiume-kiállítás megnyitón kerepesi viseletben 
Baričević-Tamaskó Eszter, a Rijekai Magyar Nyelvi 
Lektorátus munkatársával

Karácsonyköszöntőn karácsonyi falut építettünk 

Pilisszentlászlón az idősek napján 
a kánkánnal szerepeltünk

Szeptemberben Etyeken  a Korda 
Filmparkban a díszletek között
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KISTARCSAI LOGISZTIKAI KÖZPONTUNKBA

RAKTÁROST KERESÜNK

Jelentkezz hozzánk, ha:
Van érvényes OKJ-s targoncavezetői

Van targoncavezetésben
tapasztalatod
Munkádra precíz és igényes vagy

       jogosítványod

 

Amit kínálunk: 
Nettó 260-280 ezer forint
közötti fizetés 
13. havi fizetés
Étkezési hozzájárulás
Vidékről utazási támogatás
Munkavégzés helye:
Kistarcsa, Mester u. 5. 

 
Várjuk jelentkezésedet a +3630-368-72-86-os telefonszámon, vagy a

karrier@ferencziepuletgepeszet.hu e-mail címre.

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!

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! 36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREKÁCS, TETŐFEDŐ 

AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

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

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

 

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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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!

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!

SZILASLIGET, 
Béke utca 2.



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

MEGÁLLÓHELY NEVE M M M M M T TSZ M M M M T TSZ M M M V

HÉV érkezik Gödöllő felől 4:57 5:27 5:27 6:12 6:42 7:12 7:12 8:19 10:27 13:57 14:57 15:57 15:57 17:12 17:57 21:15 Mise-
járatHÉV érkezik Budapest felől 4:53 5:23 5:54 6:07 6:37 7:08 7: 08 8:23 10:28 13:28 14:58 16:10 16:10 17:28 18:10 21:43 

Kerepes Hév állomás 4:58 5:28 5:55 6:20 6:48 7:15 7:15 8:30 10:30 14:00 15:00 16:16 16:16 17:31 18:15 21:45 08:35 

21-es km kő 4:59 5:29 5:56 6:21 6:49 7:16 7:16 8:31 10:31 14:01 15:01 16:17 16:17 17:32 18:16 21:46 08:36 

Szilasligeti elágazás 5:00 5:30 5:57 6:22 6:50 7:17 7:17 8:32 10:32 14:02 15:02 16:18 16:18 17:33 18:17 21:47 08:37 

Posta - - - - - - - - - - - - - - - - 08:39 

Szabadság u. - - - - - - - - - - - - - - - - 08:40 

Templom - - - - - 7:18 7:18 8:33 10:33 14:03 15:03 16:19 16:19 17:34 18:18 21:48 08:42 

Patkó - - - - - 7:19 7:19 8:34 10:34 14:04 15:04 16:21 16:21 17:35 18:19 21:49 08:43 

Templom - - - - - 7:21 7:21 8:36 10:36 14:06 15:06 16:22 16:22 17:37 18:21 21:51 - 

Szilasliget elágazás - - - - - 7:22 7:22 8:37 10:37 14:07 15:07 16:23 16:23 17:38 18:22 21:52 - 

Iskola - - - - - 7:24 7:24 8:39 10:39 - 15:09 16:25 16:25 - - - - 

Tölgyfa utca - - - - - 7:26 7:26 8:40 10:40 - 15:10 16:26 16:26 - - - - 

Posta 5:02 5:32 5:59 6:24 6:52 7:27 7:27 8:42 10:42 14:09 15:12 16:27 16:27 17:39 18:24 21:54 - 

Hegy u. I. - - - - - - - - - - - 16:29 - - - - - 

Berzsenyi utca - - - - - - - - - - - 16:30 - - - - - 

Hegy u. II. - - - - - - - - - - - 16:31 - - - - - 

Béke u.-Sólyom u. sarok 5:03 5:33 6:00 6:25 6:53 7:28 7:28 8:43 10:43 14:10 15:13 16:32 16:28 17:40 18:25 21:55 - 

Szilasliget Hév állomás 5:04 5:34 6:01 6:26 6:54 7:29 7:29 8:44 10:44 14:11 15:14 16:33 16:29 17:41 18:26 21:56 - 

Wesselényi u. 5:05 5:35 6:02 6:27 6:55 7:30 7:30 8:45 10:45 14:12 15:15 16:34 16:30 17:42 18:27 21:57 - 

Szondi u. 5:06 5:36 6:03 6:28 6:56 7:31 7:31 8:46 10:46 14:13 15:16 16:35 16:31 17:43 18:28 21:58 - 

Szilasliget -Kemping 5:07 5:37 6:04 6:29 6:57 7:32 7:32 8:47 10:47 14:14 15:17 16:36 16:32 17:44 18:29 21:59 - 

MEGÁLLÓHELY NEVE M M M M M T TSZ M M M M T TSZ M M M V

Szilasliget -Kemping 5:07 5:37 6:04 6:29 6:58 7:34 7:39 8:50 10:50 14:15 15:45 16:38 16:38 17:50 18:30 22:00 - 

Szondi u. 5:08 5:38 6:05 6:30 6:59 7:35 7:40 8:51 10:51 14:16 15:46 16:39 16:39 17:51 18:31 22:01 - 

Wesselényi u. 5:09 5:39 6:06 6:31 7:00 7:36 7:41 8:52 10:52 14:17 15:47 16:40 16:40 17:52 18:32 22:02 - 

Szilasliget Hév állomás 5:10 5:40 6:07 6:32 7:01 7:37 7:42 8:53 10:53 14:18 15:48 16:41 16:41 17:53 18:33 22:03 - 

Békeu.-Sólyom u. sarok 5:11 5:41 6:08 6:33 7:02 7:38 7:43 8:54 10:54 14:19 15:49 16:42 16:42 17:54 18:34 22:04 - 

Hegy u. I. - - - - - 7:40 - - - - - - - - - - - 

Berzsenyi utca - - - - - 7:41 - - - - - - - - - - - 

Hegy u. II. - - - - - 7:42 - - - - - - - - - - - 

Posta 5:12 5:42 6:09 6:34 7:03 7:44 7:44 8:55 10:55 14:20 15:50 16:45 16:45 17:55 18:35 22:05 - 

Iskola - - - - - 7:46 7:46 8:57 10:57 14:22 - - - - - - - 

Tölgyfa utca - - - - - 7:48 7:48 8:59 10:59 14:24 - - - - - - - 

Szabadság u. 5:13 5:43 6:10 6:35 7:04 7:50 7:50 9:01 11:01 14:26 15:51 16:46 16:46 17:56 18:36 22:06 - 

Templom 5:15 5:45 6:11 6:36 7:06 7:52 7:52 9:03 - - - 16:48 16:48 - - - - 

Patkó 5:17 5:46 6:13 6:39 7:08 7:54 7:54 9:05 - - - 16:50 16:50 - - - 09:50 

Templom 5:18 5:47 6:14 6:40 7:09 7:55 7:55 9:06 - - - 16:51 16:51 - - - 09:51 

Szilasligeti elágazás 5:19 5:48 6:15 6:41 7:10 7:56 7:56 9:07 - - - 16:52 16:52 - - - 09:52 

Posta - - - - - - - - - - - - - - - - 09:53 

Szabadság u. - - - - - - - - - - - - - - - - 09:55 

21-es km. kő 5:20 5:49 6:16 6:42 7:11 7:57 7:57 9:08 11:03 14:27 15:53 16:53 16:53 17:58 18:38 22:08 09:56 

Kerepes Hév állomás 5:21 5:51 6:17 6:43 7:12 7:58 7:58 9:09 11:04 14:28 15:54 16:54 16:54 17:59 18:39 22:09 09:57 

HÉV indul Budapest felé 5:27 5:57 6:19 6:49 7:19 8:12 8:12 9:27 11:27 14:57 15:57 16:57 16:57 18:12 18:42 22:15 Mise-
járatHÉV indul Gödöllő felé 5:23 5:54 6:23 6:53 7:23 8:23 8:23 9:28 11:28 14:40 15:58 16:58 16:58 18:10 18:40 22:52 

KEREPES HELYI AUTÓBUSZ-JÁRAT MENETRENDJE • ÉRVÉNYES: 2022. JANUÁR 10-től 

Munkanap: általában hétfő-péntek, figyelemmel a pénzügyminiszter munkanap áthelyezéssel kapcsolatos hatályos rendeletére is.
Egyházi ünnepnapok: húsvét mindkét napja, pünkösd mindkét napja, augusztus 20-a, karácsony mindkét napja.
JELMAGYARÁZAT – Munkanapokon: M, Tanítási napokon: T, Tanszünetben: TSZ , Vasár- és egyházi ünnepnapokon (melyeken az autóbusz közlekedik): V



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

Már bankkártyával is fizethet!A                                tAgjA. 

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

keressen Minket  
a facebookon is!

kalodás tűzifa és 
kötegelt  
szénbrikett  
a készlet  
erejéig kapható!cserepek

térkövek

falazótégla Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek


