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ÁPRILIS 3-ÁN lesznek a választások 
VÁLASZTÁSOK

A köztársasági elnök 2022. 
április 3-ára tűzte ki az 
országgyűlési képviselők 
általános választását. Ezen a 
napon reggel 6 óra és este 7 
óra között voksolhatunk, ami 
alapján kiderül, hogy ki lesz 
az a 199 parlamenti képviselő 
(106 egyéni és 93 listás), aki 
bejut majd a parlamentbe.

FONTOS TUDNIVALÓK AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSHOZ 

A Pest megyei 6. sz. országgyű-
lési egyéni választókerületben 
(Aszód, Bag, Domony, Galgamá-

csa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, 
Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, 

Nagytarcsa, Szada, Vácegres, Váckisújfa-
lu, Verseg)  a választásra jogosultak ak-
tuális száma 90 996 fő. A gödöllői közpon-
tú Pest megyei 6. számú választókerületben 
eddig az alábbi jelöltek indulása ismert:
 – Kopka Sándor Zoltán (MEMO) nem 
jogerős
 – Szentmiklósi Tamás (Munkáspárt, 
ISZOMM)
 – Antal Tamás (független)
 – Bősze Gábor (MKKP) nem jogerős
 – Szibilla László (Normális Párt) nem 
jogerős
 – Halász Géza (a Mi Hazánk jelöltje, a 
jelölő szervezet családjogi szakpolitikusa). 
nem jogerős
 – Hohn Krisztina (az egységes ellenzék 
jelöltje, jelenleg parlamenti képviselő az 
LMP színeiben)

 – Vécsey László (Fidesz-KDNP, a je-
lenlegi kormány parlamenti képviselője)
 A jelöltek akkor válnak hivatalos indu-
lókká, ha március 5-ig legalább 500 vá-
lasztópolgár ajánlását összegyűjtik, majd 
ezután az országgyűlési egyéni választó-
kerületi választási bizottság is nyilván-
tartásba veszi őket. Országos listát az a 
párt állíthat, amely minimum tizennégy 
megyében és a fővárosban, legalább 71 
egyéni választókerületben önálló jelöltet 
állít. 

FONTOSABB IDŐPONTOK: 
 •   A kampányidőszak 2022. február 12-

től 2022. április 3-án 19.00 óráig tart 
(hivatalosan).

 •   A jelöltek február 12-vel kezdhet-
ték gyűjteni az ajánlásokat, az aláírá-
sokat, amit február 25-én 16.00 óráig 
kellett befejezni.

 •   A pártoknak, ha országos listát állíta-
nak, azt legkésőbb 2022. február 26-
án 16.00 óráig kellett bejelenteni.

 •   Ha valaki nem a lakóhelyén szeretne 
szavazni, az átjelentkezésre irányuló 
kérelemnek legkésőbb 2022. március 
25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a 
helyi választási irodához.

 •   Ha valaki külföldön szeretne sza-
vazni, a külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi válasz-
tási irodába.

 •   Mozgóurna iránti igény beérkezé-
si határideje levélben vagy – elektro-
nikus azonosítás nélkül – elektroni-
kus úton 2022. 03. 30-án 16.00 óráig, 
illetve személyesen vagy – elektro-
nikus azonosítással – elektronikus 
úton 2022. 04. 01-jén 16.00 óráig le-
hetséges.

Mintegy 7,8 millió, magyarországi lakó-
hellyel rendelkező választásra jogosult-
nak február 11-ig kellett kézhez kapnia a 
névjegyzékbe való felvételről szóló érte-
sítést. Aki nem kapta meg az értesítőt, az 
a jegyzőnél (a helyi választási irodában) 
még kérheti azt. 
 A Nemzeti Választási Bizottság eddig 
19 pártot és 12 nemzetiségi önkormány-
zatot vett nyilvántartásba.
 A választási eljárási törvény értel-
mében, az országgyűlési képviselő-vá-
lasztással egy napon rendezik meg az 
országos népszavazást is. 
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Megsütötték Kerepes  
LEGFINOMABB KOLBÁSZÁT

A program gondos előkészítése elle-
nére, február 26-án az intézmény 
udvarán csak öt csapat készülődött 

a megmérettetésre – nyilván, ebben közre-
játszott a COVID járványtól való félelem 
is. Az intézményvezető, Farkas Zsuzsan-
na elmondta: a vártnál kisebb érdeklő-
dés ellenére, nem titkolt szándéka, hogy a 
farsangi versenyből, a későbbiekben egy 
nagy – az egész települést megmozgató – 
gasztrofesztivált alakítson ki. Egyébként 
ennek a kitűzött célnak az eléréséhez hoz-
zájárul az a kötetlen, már-már családias 
hangulat, amely az egész napot végigkísér-
te. A profi szervezésnek köszönhetően dél-
előtt kilenctől színvonalas programok vár-
ták a gyerekeket – volt kreatív játszóház, 
kézműves foglalkozás és 11 órától a szín-
házteremben Játsszunk pantomimet! cím-
mel, a Dvorák Patka Színház kápráztat-
ta el a legkisebbeket. Ez a Mesés Matiné 
rendezvénysorozat keretében, a Köszönjük 
Magyarország! program támogatásával va-
lósult meg.
 Az udvaron Géczi András moderátor 
hangulatos beszélgetésekkel és folyamatos 
tájékoztatással segítette a versenyzők és 
a zsűri munkáját. A rendezvény címéhez 
hűen, a csapatok farsangi öltözetben sütöt-
ték a kolbászt. A maskarák között voltak 
nyuszik, drakulák és vidám, pöttyös ruhás 
jelmezesek is. Az eseményen mindvégig 
kiváló hangulat uralkodott és mennyei il-
lat terjengett. A program ideje alatt, vagy-
is 9 órától délután kettő óráig büfészolgálat 
is volt, ahol üdítő, kávé, forralt bor, disznó-
toros menü, hurka és kolbász is szerepelt a 
kínálatban.  
 A csapatok a nevezési díj fejében 5-5 ki-
logramm darált húst, 10 méter előkészített 

belet, asztalt, sátrat és forró vizet kaptak 
a szervezőktől. Amit a nevezőknek kellett 
hozniuk: töltőgép, fűszerek, a munkálatok-
hoz szükséges eszközök, kés, vágódeszka, 
valamint kötény és sapka. A csapatoknak 
délig 3 szál kolbászt kellett leadniuk zsű-
rizésre, amit a művelődési ház büféjében 
sütöttek ki. Voltak, akik a klasszikus, ma-
gyaros ízvilágot célozták meg, míg mások, 
– így pl. a Kerepesi Német Kultúregyesü-
let és a Lila Akác Klub is, – 300 éves sváb 
receptúra szerint töltötték a kolbászt. A 
csapatok különleges, finom falatkákkal kí-
nálták a vendégeket. Az ínyencségek kö-
zött volt májas hurkás, körözöttes, kolbá-
szos szendvics, többféle aprósütemény és 
természetesen, a jóféle házi pálinka sem 
hiányozhatott. A kezdés után rövid időn 
belül ötletes díszítések kerültek az aszta-
lokra. 
 Az ízletes sütnivalókat egy neves szak-
emberekből álló zsűri értékelte. Vezetőjük 
Kelemen Helmut, a Fehér Asztal Lovag-
rend lovagja volt, akinek Somorjai Péter 
mesterszakács és Szűcs István séf segített 
az elbírálásban. A zsűri a következő szem-
pontok alapján pontozott: a munkavégzés 
minősége, a kolbász íze (fűszerezettsége), 
állaga, illata, esztétikuma (kinézete), az 
asztal díszítése, tálalás, a csapat egységes 
formaruhája vagy egyedi, ötletes farsangi 
jelmeze.
 Délután egy órakor izgatottan várták a 
megmérettetésen indulók az eredményhir-
detést. 

 A szakmai zsűri a következő sorren-
det állapította meg: első helyezést ért el a 
NYAK (Nyerünk, Aszt Kész), a kerepesi 
óvodák csapata. Az aranyérem mellé még 
egy 10 ezer forint értékű ajándékcsoma-
got is átvehetett Tajti Krisztina, a NYAK 
csapatkapitánya. Az ezüstérmet és a hoz-
zá járó 8 ezer forint értékű ajándékcso-
magot a Csipet-csapat (Kerepesi Bölcső-
de) érdemelte ki, amit Hutvágner Csabáné 
intézményvezető vett át. A bronzérmet 
és az ötezer forint értékű ajándékcsoma-
got a Gasztro Brigantik, vagyis Kerepes 
Város Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont csapata kapta. A csapatkapitány Hor-
váth Vera volt. Két különdíjat is kiosztott 
a zsűri: a legfinomabb kolbász címet a Ke-
repesi Bölcsőde érdemelte ki, a legfino-
mabb hájastésztáért járó oklevelet pedig 
az óvoda csapata kapta. A versenyzők kö-
zött ott találhattuk a Kerepesi Német Kul-
túregyesületet, – akik a Lila Akác Klubbal 
együtt indultak –, valamint a Pipacs-csa-
patot (Senior klub), akik megosztott negye-
dik helyen végeztek és a Szlovák Nemzeti-
ségi Önkormányzat ajándékát kapták.
 A program végére egyértelműen kide-
rült, hogy korántsem az eredményeken volt 
a hangsúly, hanem azon, hogy egy jó és ol-
dott hangulatú napot töltsenek el együtt a 
munkahelyi közösségek és a civil egyesü-
letek, és látva a rendezvény sikerét, már 
most biztosak lehetünk abban, hogy jövőre 
ismét lesz kolbásztöltő verseny Kerepesen.   
 P.Gy.

Első alkalommal rendezték 
meg Kerepesen a Farsangi 
Kolbásztöltő Versenyt. A szer- 
vező a Szabó Magda Városi Mű - 
velődési Ház és Könyvtár volt.

Harmadik helyezést ért el a Gasztro Brigantik csapata
A legnépesebb csapat győzött.  
Középen a csapatkapitány, Tajti Krisztina

A legfinomabb kolbászt  
a bölcsőde csapata készítette

Kóstol a zsűri

Senior klub

Laci bácsi életveszélyben volt
Szücs Laci bácsi, Kerepes egyik idős, egye-
dül élő lakója, Nagy Anna képviselő segít-
ségével került Pécelre, az idősek otthonába. 
Az eset előzményeként, a képviselő asszony 
december végén értesült arról, hogy a telje-
sen egyedül élő, 83 éves, demenciában szen-
vedő Laci bácsi – életveszélyes módon – a 
gázsütőjével fűt. A hírt meghallva, képvi-
selő asszony azonnal elvitte az idős férfi-
nak a saját elektromos radiátorát, Laci bá-
csi otthonának biztonságos módon történő 
befűtése érdekében. A januári, nagyon hi-
deg napokon azonban krízishelyzet alakult 
ki, mert fennállt annak a veszélye, hogy az 
idős ember, aki saját magát csak korlátozot-
tan tudta ellátni, megfagy. Ekkor ajánlotta 
fel a képviselő asszony, hogy segít neki be-
kerülni valamelyik Pest megyei otthonba. 
Farkas Zsuzsannának, a művelődési ház ve-
zetőjének segítségével, Nagy Anna képvi-
selő napok alatt elintézte az adminisztráci-
ót, az otthon munkatársai pedig Kerepesen 
meggyőződtek arról, hogy bizony gyorsan 
kell cselekedni. Ennek köszönhetően 10 nap 
alatt sikerült Szücs Lászlót biztonságos kö-
rülmények közé helyezni.  

Képviselői segít-
séggel került az 
idősek otthonába

Február 28-án reggel 
nyolc órakor, Gyuricza László 
polgármester és Horváth Vera, a 
Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont vezetője, a kerepesi önkor-
mányzat adományával elindult a 
magyar-ukrán határon található 
Beregsurányba. A több százezer 
forint értékű csomagba – Hor-
váth Vera javaslatára – alapvető 
élelmiszerek, pelenkák, tisztasá-
gi betétek, konzervek kerültek. 
Beregsurányba érkezve, az adományt a 640 
lelket számláló falu polgármestere, Herka 
István vette át, aki könnyes szemmel kö-
szönte meg a kerepesiek felajánlását.
 Gyuricza László személyesen érdeklő-
dött arról, hogy mivel lehet és mivel érde-
mes ebben a helyzetben a leginkább cél-
ravezető módon segíteni a rászorultakat. 
Meggyőződött arról, hogy a faluban mi-
lyen körülmények között tudják tárolni az 
adományokat, és arról is, hogy mit tudnak 
közvetlenül átjutattni Ukrajnába. Kerepes 
polgármestere abban állapodott meg Bereg-
surány vezetőjével, hogy az önkormányzat 
mindezeket figyelembe véve hirdeti meg a 
gyűjtést városunkban. Továbbá abban is kö-
zös álláspontra jutottak a települések veze-
tői, hogy az adományokat egy humanitárius 
folyosón keresztül, egymással összefogva 
juttatják el Ukrajnába a rászorulóknak. 
 Gyuricza László polgármester a kö-
zösségi felületeken és az újságban meg-

GYURICZA LÁSZLÓ POLGÁRMESTER  
személyesen vitte a város  
adományát az ukrán határra 

Kerepesen, a megnövekedett beteg-
forgalom miatt, nehezebben tudják a 
betegek elérni a háziorvosukat tele-
fonon, pedig az esetek többségében 
csak gyógyszert szeretnének felírat-
ni. Az önkormányzat, az áldatlan álla-
pot megszüntetésére, - a telefonvo-
nal mentesítése és a gyógyszerfelírás 
megkönnyítése érdekében - postalá-
dákat szereltetett fel a szilasligeti ren-
delőhöz. Így, aki gyógyszert szeretne 
felíratni, ezentúl csak dobjon be egy 
papírt, amelyre azonban feltétlenül 
írja rá a nevét, a telefonszámát, a TAJ-
számát és a kért gyógyszert.

KÖNNYEBB LESZ 
GYÓGYSZERT ÍRATNI

HÍREK

hirdetett módon kéri Kerepes lakos-
ságát, hogy segítsenek a háború miatt 
nehéz helyzetbe került családoknak és 
az ukrán menekülteknek. Az önkor-
mányzat támogatja a képviselők, a civi-
lek és az egyházak gyűjtési akcióját is, 
amelyhez - a meghirdetett módon – táro-
ló helyiségeket biztosít.  

Az adománnyal február 28-án reggel indult 
Gyuricza László és Horváth Vera intézményvezető 

Beregsurány polgármestere, Herka István szemé-
lyesen vette át az önkormányzat adományát
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ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Pályázatot nyújtanak be a Szilasligeti út  
és a Hold utca egy részének FELÚJÍTÁSÁRA

ELFOGADTÁK a  
2022-es költségvetést 

TUDÓSÍTÁS A 2022. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL TESTÜLETI DÖNTÉSEK (2022. FEBRUÁR 24.)
A 2022. január 27-én megtartott testületi ülésen összesen 19 napirendi pontot tárgyaltak. Többek között 
új rendeletet fogadtak el a díszpolgári cím, kitüntetések és elismerések adományozásának menetéről. 
Meghatározták erre az évre az igazgatási szünetek aktuális időpontjait. Döntés született arról, hogy az 
önkormányzat pályázatot nyújt be a Szilasligeti út (Tölgyfa utca és Hold utca közötti szakasz), valamint 
a Hold utca egy részének (Szilasligeti úttól a Csillag utcáig terjedő útszakasz) felújítására, és határoztak 
további forgalomlassító eszközök beszerzéséről is. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is jóváhagyta a 
testület, hogy a rászorulók térítésmentesen igényelhetnek tűzifát. A TOP Plusz pályázat keretében, a 
Meseliget Óvoda fejlesztésére 317.522.844 Ft, 100 %-os támogatási igénnyel pályázatot nyújtott be 
Kerepes városa. Elfogadta a testület a polgármester 2022-re vonatkozó éves szabadságának ütemezését 
és illetményének, költségtérítésének törvény szerinti 30%-os emelését, továbbá az Értéktár Bizottság 2021. 
második felében végzett tevékenységéről és a karácsonyi ajándékcsomagokról szóló beszámolókat is.

Új rendeletet alkottak a díszpolgári címről, a 
kitüntetések és elismerések adományozásáról
Ezt többek között az indokolta, hogy a ren-
delet szerkezete, tagolása nem volt prak-
tikus, a határozaton belüli hivatkozások 
nehezen átláthatóvá és nem egykönnyen 
értelmezhetővé tették a rendelet előírása-
it. Ennek értelmében az a javaslat szüle-
tett, hogy a díszpolgári címről szóló ön-
kormányzati rendelet és az önkormányzati 
kitüntetésekről szóló jelenleg hatályos ön-
kormányzati rendeletet helyezzék hatályon 
kívül, és egy olyan új intézkedést alkossa-
nak meg, amely e két témakört együttesen 
szabályozza. Változtak az adományozás 
feltételei is a korábbiakhoz képest. Például 
a jövőben az ifjú tehetség díjat 12 év alatti 
fiatalok is megkaphatják.  

A szociálisan rászorulók ezen  
a télen is igényelhettek tűzifát 
Szétosztották a szociálisan rászorulók kö-
zött azt a 30 mázsa – közterületekről kivá-
gott – fát, amelyet a Városüzemeltetési Kft. 
telephelyén gyűjtöttek össze. A tűzifaosz-
tási akcióra február 15-ig lehetett jelentkez-
ni. A kiválasztásnál előnyben részesítették 

 1.) a Kerepesen nehéz körül-
mények között élő idős, egye-
dülálló személyeket; 
 2.) a kerepesi nagycsaládo-
sokat;
 3.) a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ szolgáltatása-
it igénybe vevő, szociálisan rá-
szoruló személyeket.

Új rendeletet alkottak  
az igazgatási szünet  
elrendeléséről 
A közigazgatási szervek ha-

tékony és zavartalan működésének egyik 
elengedhetetlen feltétele, a közszférában 
foglalkoztatottakat megillető szabadna-
pok előre látható ütemezése. Idén az igaz-
gatási szünetet a 2022. évi munkaszüne-
ti napok figyelembevételével határozták 
meg. A Kerepesi Polgármesteri Hivatal-
ban 2022-ben az igazgatási szünet idő-
pontjai: március 26., április 14., július 
25- augusztus 5., október 15., december 
22-december 31.

Elfogadták a 2022. évi  
költségvetési koncepciót
Az önkormányzat működésének és fel-
adatainak támogatása – előzetes számítá-
sok szerint – nagyságrendileg nem válto-
zik, a feladatfinanszírozás keretében közel 
a tavalyival azonos állami forrást kap Ke-
repes Város Önkormányzata, ami kb. 
686.000.000 forintnak felel meg.  
 2022-ben nem terveznek új adónemet 
kivetni, illetve a jelenlegi adómértékeket 
sem változtatják meg. A gépjárműadóban 
a 2020. december 31-ig felhalmozott hát-
ralékok beszedését végzi az önkormány-
zat, azonban ez a bevétel teljes egészében 

a központi költségvetést illeti meg. Az ide-
genforgalmi adó mentesség megszűnt, de 
Kerepes esetében az adóbefizetésekből be-
folyó összege nem jelentős. Az iparűzé-
si adó mértéke 2022-ben továbbra is 1 % 
marad, azonban a kieső adóbevétel kom-
penzációjáról egyelőre nincs információ. A 
2022. évi költségvetés tervezésének szem-
pontjait és a tervezett beruházásokat is el-
fogadta a testület. A teljesség igénye nél-
kül, a következő feladatokat tervezték be: 
az új bölcsőde közműépítésére, tervezésé-
re és kivitelezésére 50 millió forintot kü-
lönítettek el, a forgalomlassító virágládák 
kihelyezésére 2 millió forintot szánnak, a 
Szabadság úti gyalogátkelő áthelyezésére 
7 millió forintot költenének. A Tölgyfa ut-
cai rendelő parkolójának kiépítésére 2 mil-
lió forint, míg a Közösségi Ház padlóbur-
kolat cseréjére, a babaváró fák ültetésére 
és a Tölgyfa-Margaréta utca sarkán törté-
nő járda építésére 1-1 millió forint jutna. A 
koncepció szerint a költségvetés egyensú-
lya csak ingatlanértékesítéssel (200 millió 
Ft) valósítható meg.

Elfogadták a Települési Értéktár  
Bizottság féléves beszámolóját 
A magyar nemzeti értékek és a hungari-
kumok gondozásáról szóló kormányren-
delet alapján az Értéktár Bizottságnak fél-
évente kell beszámolnia tevékenységéről. A 
Kerepesi Települési Értéktár Bizottság el-
nöke, Farkas Zsuzsanna a 2021. második 
félévében végzett munkájukról tájékoztat-
ta a képviselőket. A Bohák sír rendbetéte-
lén kívül, pályázati forrásból egy állandó 
kiállítást is létrehoztak, helytörténeti ve-
télkedőt rendeztek és „Bennünk élő Kere-
pes” címmel, egy képes kiadványt is meg-
jelentettek.

Pályázatot nyújtanak be a Szilasligeti út  
és a Hold utca egy részének felújítására
Az „Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására” kiírt pá-
lyázat segítségével, a Szilasligeti úton, a 
Tölgyfa utcától a Hold utca kereszteződé-
séig, a Hold utcában pedig a Szilasligeti út-
tól a Csillag utcáig tartó szakaszon újítanák 
fel a burkolatot. Az önkormányzati önrész 
10.506.407 Ft, a benyújtandó pályázat teljes 
projektköltsége bruttó 42.025. 628 Ft. A sa-
ját erő összegét a 2022. évi önkormányza-
ti költségvetésben kell biztosítani. Eredmé-
nyes pályázat esetén, a felújítási munkákat 
2022-ben lehetne megvalósítani. 

Döntés született forgalomlassító  
eszközök beszerzéséről
A 2021. november 25-én megtartott testü-
leti ülésen döntött a képviselő-testület arról, 
hogy 2.000.000 forintért forgalomlassító vi-
rágládákat helyeznek ki a település forgal-
mas utcáira. A korábbi döntést kiegészítve, 
határoztak arról, hogy „aszfaltozott fekvő-
rendőröket” is telepítenek, további 1,5 millió 
forintért. A képviselő-testület felhatalmazta 
Gyuricza László polgármestert a fekvőrend-
őrök és a szükséges táblák beszerzésére. A 
kihelyezés helyére több képviselői javaslat is 
érkezett, amiről később döntenek majd.

A TOP Plusz pályázat keretében a Meseliget 
Óvoda nyerhet 317,5 millió forintot
A Meseliget Óvoda minden tekintetben 
megfelelt a TOP Plusz 3.3.1-21 – Gyermek-
nevelést támogató humán infrastruktú-
ra fejlesztése elnevezésű pályázat feltét-
eleinek, így arra 317.522.844 Ft, 100 %-os 
támogatási igénnyel pályázatot nyújtott be 
Kerepes városa. A pályázat segítségével 
energetikai korszerűsítést lehetne megvaló-
sítani az intézményben.

Elfogadták a karácsonyi  
ajándékcsomagokról szóló beszámolót 
Karácsonyra az önkormányzat az előző évi 
költségvetésében bruttó 250.000 Ft-ot biz-
tosított ajándékosztásra. A csomagokat a 
képviselők segítségével adták át a 90 év fe-
letti kerepesi lakosoknak. Összesen 46-an 
kaptak így ajándékot. Szociális helyzetük 
miatt, még további négy, 90 év alatti lakos 
vehetett át karácsonyi csomagot. Az aján-
dékcsomagok tartalmának beszerzésére 
230.226 Ft-ot költöttek. Az élelmiszert tar-
talmazó karácsonyi ajándékokat az Egész-
ségügyi, Szociális és Sport Bizottság állí-
totta össze.
 A testületi ülés végén, zárt ülésen dön-
töttek arról, hogy az új bölcsőde megvaló-
sításához szükséges projektmenedzsment 
szolgáltatást a KREATIVO MAGYAR-
ORSZÁG Kft.-re bízzák, a gyepmeste-
ri feladat ellátására pedig a POLISZ BIZ-
TONSÁGI Kft.-vel kötnek szerződést. P.Gy.

Elfogadták a 2022-es  
költségvetést 
A helyi önkormányzat gazdál-
kodásának alapja az éves költ-
ségvetése. Ebből finanszírozza 
és látja el a törvényben megha-
tározott kötelező, valamint a kö-
telező feladatai ellátását nem 
veszélyeztető, önként vállalt fel-
adatait. A 2022. évi költségveté-
si rendelet tervezetében a kiadás 
és bevétel egyensúlya biztosított. 
 A jogszabályok alapján hiány nem ter-
vezhető, a rendelet tervezete 646.810.084 Ft 
többletet tartalmaz. Az önkormányzat, va-
lamint intézményei esetében, – mind a sze-
mélyi juttatások, mind a járulékok terüle-
tén, – a jogszabályi kötelezettségeket alapul 
vevő összegeket építettek be a költségve-
tésbe, dologi kiadás terén pedig – a vásárolt 
élelmezés esetében – jelentős emeléssel szá-
moltak. 
 Az önkormányzat idei elemi költségve-
tése 44.493.593 Ft céltartalékkal számol. 
Az elfogadott 2022. évi költségvetésben a 
bevételek összege 1.214.852.119 Ft, a ki-
adások összege 2.229.688.374 Ft, a kelet-
kező 1.014.836.255 Ft költségvetési egyen-
leg a 1.042.289.115 Ft pénzmaradványnak 
és a 27.452.860 Ft államháztartáson belü-
li megelőlegezések visszafizetésének a kü-
lönbözete. A költségvetés egy tétel ese-
tében változott, az Új Kerepesi Polgárőr 
Egyesület 500 ezer Ft többlettámogatást 
kapott az általános tartalék terhére.

Újabb három hónapig helyettesítéssel  
oldják meg a 3. számú körzet betegellátását 
A 3. sz. háziorvosi körzetet az elmúlt 3 
hónapban dr. Szakolczai Zsuzsanna, dr. 
Havay Miklós és dr. Hessami Ahmed tar-
tós helyettesítéssel látta el. Határozott idejű 
szerződésük 2022. március 31-én lejár. Mi-
vel a körzet praxisjogát több fórumon tör-
tént hirdetés ellenére sem sikerült átadnia 
az önkormányzatnak, ezért a szerződést jú-
nius 30-ig, mindhárom orvossal meghosz-
szabbítják. A három háziorvos továbbra is 
vállalta – heti 10 óra rendelési idővel és heti 
10 óra készenléttel – a 3. számú körzet be-
tegellátását. Az orvosok megbízási díja fe-
jenként bruttó 600.000 Ft, mely összegből 
fizetik az asszisztensek bérét is. A házior-
vosi praxis ellátására a NEAK 1,5 millió 

forintos támogatást biztosít, amely összeg 
csökken a „kártyapénz” szerinti 30%-kal, 
így bruttó 1.050.000 Ft támogatást kap az 
önkormányzat, amelyet saját forrásaival 
kell kiegészítenie. Ennek fedezete az ön-
kormányzat költségvetésében biztosítható.
 
Döntés született a  
forgalomlassítók kihelyezésére
 Kerepes Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy az alábbi ut-
cákba telepít forgalomlassító virágládákat:
 •   Juhász Gyula utca 81. házszám elé 

– 1 pár,
 •   Mező utca 6-8. házszám elé – 1 pár, 
 •   Mező utca 55. házszám elé – 1 pár,
 •   Mező utca 91. házszám elé – 1 pár
 •   Kikelet sor 2. házszám elé – 1 pár,
 •   Wéber Ede park 2. házszám elé – 1 pár, 
 •   Alföldi utca 85-89. házszám elé – 1pár.
 A tervezés költsége helyszínenként brut-
tó 45 000 Ft/darab. 

Megválasztották a Szavazat- 
számláló Bizottság tagjait
A választási eljárásról szóló törvény értel-
mében a szavazatszámláló bizottság három 
tagját és – szükséges számban – a póttago-
kat, települési szinten a települési önkor-
mányzat képviselő-testülete egy szavazás-
sal, az országgyűlési képviselők általános 
választásának kitűzését követően, legké-
sőbb a szavazás napja előtti huszadik napon 
választja meg. A koronavírus járványra te-
kintettel, a szavazatszámláló bizottságok 
zavartalan működésének biztosítása érde-
kében, emelt számú szavazatszámláló bi-
zottsági tagot kell minden településen meg-
választani. A három tag mellett, több mint 
két póttag megválasztása szükséges. Kere-
pesen összesen 24 tagot és két póttagot vá-
lasztottak a 8 szavazókörbe. P.Gy.
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ÓVODAI HÍREK
A Kerepesi Napközi-otthonos Óvo-
da félévi nevelőtestületi értekezletét 
ebben az évben rendhagyó módon, 
a Szabó Magda Művelődési Ház-
ban tartottuk, ahová meghívtuk 
a Nagytarcsai Csillagszem 
Óvoda óvodapedagógusait is.

Kerepes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 23/2022. 
(II.28.) Kt. határozata alapján

OKTATÁS

Tisztelt Szülők!
A Kerepesi Babaliget Bölcsőde sze-
retettel várja a gyerekeket a 2022–
2023-as nevelési évre. A bölcsőde 
minden igényt kielégítő felszereltség-
gel biztosítja 20 hetes kortól 3 éves 
korig a gyermekek ellátását arra az 
időre, amíg szüleik dolgoznak. 
 Az intézményünkbe a jelentkezés 
folyamatos, férőhelyet a kerepesi la-
kosoknak a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően tudunk biztosítani.
 Beiratkozni jelentkezési lap kitölté-
sével lehet személyesen vagy e-mail-
ben. A nyomtatvány az intézmény 
honlapjáról letölthető. 
 Jó hír és nagy segítség lehet az ott-
hon lévő édesanyáknak: a bölcsőde ka-
pui előttük is nyitva állnak, ugyanis az 
üres férőhelyekre intézményünk idő-
szakos gyermekfelügyeletet biztosít.

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
Hutvágner Csabáné, bölcsődevezető
Tel.: 06-20-559-8912
A Kerepesi Babaliget Bölcsőde a 
facebook-on is megtalálható!
E-mail címünk: bolcsode@kerepes.hu
Honlapunk: www.kerepesibolcsode.hu

INFORMÁCIÓK  
BÖLCSŐDEI  
JELENTKEZÉSHEZ

Hirdetés

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!

 Farsang a Szivárvány csoportban

A farsangot csoportonként tartottuk meg
– Csicsergő csoport

A közös délelőtt apropóját az adta, 
hogy az óvodai nevelésben kiemelt 
szerepet kap a tehetséggondozás, 

mely téma feldolgozásában a szakma egy je-
les képviselője, Dr. Kelemen Lajos pszicho-
lógus, a Debreceni Egyetem Hajdúböször-
ményi Pedagógiai Karának oktatója volt a 
segítségünkre. Az esemény vendéglátását a 
Tóth Pékség pogácsával gazdagította, ame-
lyet ezúton is köszönünk.
 Sajnos egy újabb nyugdíjazás folyamata 
is elkezdődött. Bujdosó Lajosné, Kati néni, a 

Maci csoport dadusnénije nyugdíjba vonul, 
akinek az óvodában eltöltött 26 évéről igye-
keztünk méltóképpen megemlékezni.
 A Kerepesi Német Kultúregyesület az 
óvoda német nemzetiségi csoportjaiban dol-
gozó kollégákat ajándékozta meg. Köszön-
jük!
 Kerepes Város Képviselő-testülete a ja-
nuári testületi ülésen elfogadta az óvoda elő-
terjesztését az intézmény nyári zárásával 
kapcsolatosan, amelyek a következők:
 •   A Csicsergő Tagóvoda 2022. július 4-től 

július 29-ig lesz zárva. Nyitás: augusztus 
1-jén (hétfőn).

 •   A Meseliget Tagóvoda 2022. július 11-
től augusztus 5-ig lesz zárva. Nyitás: au-
gusztus 08-án (hétfőn).

 •   A Szivárvány Óvoda (székhelyintézmény) 
2022. július 18-tól augusztus 12-ig lesz 
zárva. Nyitás: augusztus 15-én (hétfőn).

 Az óvodák, igény szerint, egy hét átfedés-
sel fogadják a gyermeket.
 2022-ben is elérkezett az adóbevallás idő-
szaka. A Kerepesi Napközi-otthonos Óvo-
da Palánta Hagyományőrző Alapítvány 
ebben az évben is várja az 1 %-os felajánlá-
sokat.
 Az alapítványunk adószáma: 
 18688038-1-13.
A járvány januárban sem kímélte meg az 
óvodákat, sorban, egymás után kerültek ka-
ranténba a csoportjaink. Amíg a gyermekek 
otthon tartózkodtak, az óvoda dolgozói fer-
tőtlenítéssel, takarítással igyekeztek meg-
előzni a további megbetegedéseket.
 Elérkezett a farsang időszaka is, mely az 
óvodások életének egyik legnagyobb esemé-
nye. Bár a jelenlegi helyzet nem tette lehető-
vé, hogy óvodai szintű bált rendezhessünk a 
szülőkkel közösen, de igyekeztünk csoport-
szinten is emlékezetessé tenni a hercegkis-
asszonyok, pókemberek, vadászok, rendőrök 
és tűzoltók bálját. Tajti Krisztina óvodavezető

A pályázat célja: A helyben működő, 
helyi civil szervezetek társadalmilag 
hasznos tevékenységének támogatása, 

társadalmi szerepvállalásuk segítése, növelése.

Az alábbi témakörökben lehet pályázni:
 A.) Természetvédelem
 B.) Kulturális tevékenység
 C.) Ifjúsági tevékenység
 D.) Sporttevékenység 
 E.) Szociális tevékenység
 F.) Hagyományőrzés 
 G.) Szakmai működés
 H.) Nemzeti összetartozás elősegítése.

A.) Természetvédelem kategóriában a ter-
mészet- és a környezet védelmével össze-
függő, közérdekű tevékenység támogatható. 
Ebben a témakörben a helyi műemlékek vé-
delmével, a közösségi területek tisztán tar-
tásával és a környezet védelmével kapcsola-
tos tevékenységek, továbbá a természeti- és 
épített környezet megóvását, ápolását, gaz-
dagítását, fejlesztését szolgáló programok 
szervezésének támogatása lehetséges. (Pl.: 
közösségi terek rendbetétele, fejlesztése, ta-
karítása, közösségi szemétszedés, stb.)

B.) Kulturális tevékenység kategóriában a 
lakosság részére rendezett, nyilvános, sza-
badidős- és kulturális programok szervezé-
se támogatható. (Pl.: fesztiválok, rendezvé-
nyek, előadások lebonyolítása, stb.)

C.) Ifjúsági tevékenység kategóriában tá-
mogathatók az ifjúságnak, gyermekeknek 
szervezett szabadidős, vagy nevelési-okta-
tási jellegű tevékenységek, programok. (Pl.: 
nyári táborok, versenyek, fellépések, közös-
ségi korrepetálás, tanulás szervezése, stb.)

D.) A sporttevékenység témakörben a la-
kosságnak szervezett, nyilvános sportese-
mények vagy a helyi szervezetek által foly-
tatott versenycélú sporttevékenység nyerhet 
támogatást. (Pl.: lakosságnak szervezett 
sportverseny, focikupa szervezése, sport-
szervezet versenyen való részvétele, stb.)

E.) Hagyományőrzés kategóriában támogatha-
tók a lakosságnak szervezett, nyilvános hagyo-
mányőrző programok, előadások és a hagyo-
mányőrző tevékenységet folytató szervezetek 
ilyen célú tevékenységei. (Pl.: hagyományőrző 

egyesület fellépése, előadás, rendezvény vagy 
közösségi foglalkozás szervezése, stb.)

F.) A szociális tevékenység témakörben az 
időseknek és a szociálisan rászoruló helyi 
lakosoknak szervezett programok és egyéb 
karitatív tevékenységek támogathatók.

G.) Szakmai működés kategóriában támo-
gathatók a szervezet szakmai működésé-
vel kapcsolatban felmerülő olyan költsé-
gek, amelyek a szervezet létesítő okiratában 
meghatározott célok elérését szolgálják. (Pl. 
szakmai program szervezése, szakmai kuta-
tó-gyűjtő tevékenység, szakmai képzés, stb.)

H.) Nemzeti összetartozás elősegítése ka-
tegóriában olyan nyilvános rendezvények, 
programok támogathatók, amelyek célja - a 
nemzeti ünnepekről, hagyományokról törté-
nő méltó megemlékezés és a lakosság részére 
szervezett hazafias, nemzeti önbecsülés erő-
sítésére alkalmas programok megszervezése 
által - a nemzeti összetartozás elősegítése.

Egy szervezet a meghirdetett pályázat 
során csak egy kategóriában pályázhat.
 Rendelkezésre álló forrás: Kerepes Vá-
ros Önkormányzat 2022. évi költségvetésé-
ben az erre elkülönített 1.000.000 Ft értékű 
keretösszeg.
 Támogatottak köre: Az egyesülési jog-
ról, a közhasznú jogállásról, valamint a ci-
vil szervezetek működéséről és támogatásá-
ról szóló 2011. évi CLXXV. tv előírásainak 
megfelelő társadalmi szervezetek közül (ki-
vétel: pártok, érdekvédelmi szervezetek, 
egyházak) pályázatot nyújthat be az a szer-
vezet, amely: 
a)   a pályázati felhívás közzétételét megelő-

ző második év január 1. napján a bírósá-
gon be volt már jegyezve és a bíróságnak 
benyújtandó beszámolókat az előírások-
nak megfelelően beadta;

b)   a létesítő okiratának megfelelően, tényle-
gesen végez tevékenységet;

c)   átlátható és köztartozásmentes;
d)   kerepesi székhellyel rendelkezik és tevé-

kenységét főként Kerepesen valósítja meg.

A pályázaton nem vehet részt,  
abból ki van zárva az a szervezet, 
a)   amely a pályázati felhívás közzétételét 

megelőző 5 éven belül az önkormányzat-
tól elnyert támogatással nem tudott elszá-
molni és ezáltal visszafizetési kötelezett-
sége keletkezett;

c)   amelynek az önkormányzattal szemben 
tartozása van;

b)   amely politikai tevékenységet végez, po-
litikai párt, vagy annak helyi szerveze-
te, vagy politikai párttal együttműködési 
megállapodást kötött;

d)   amely az előző 5 évben benyújtott pályáza-
ta során valótlan, megtévesztő adatot, be-
számolót nyújtott be az önkormányzatnak.

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem 
térítendő, előfinanszírozás formájában tör-
ténő pénzbeni és természetbeni támoga-
tás. Természetbeni támogatásként Kerepes 
Város Önkormányzata a támogatott szer-
vezeteknek biztosítja a Szervusz Kerepes 
című újságban történő meghívók, tájékoz-
tatók, beszámolók közzétételét, valamint 
a rendezvények, programok megtartásá-
hoz szükséges helyszínként a Szabó Magda 
Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a Szi-
lasligeti Közösségi Ház termeit.
 A megvalósított programoknál támogató-
ként meg kell nevezni, fel kell tüntetni Ke-
repes Város Önkormányzatát. 
 Pályázati adatlap beszerezhető a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy 
letölthető az önkormányzat honlapjáról: 
www.kerepes.hu/palyazatok  
 Pályázat benyújtása: A pályázatot sze-
mélyesen, vagy postai úton lehet benyújta-
ni, zárt borítékban, egy eredeti példányban. 
Személyes benyújtás a Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélszolgálatán történhet, mely az át-
vétel után iktatásra kerül.  
Határidő: 2022. március 31. 15:00 óráig.
 Elbírálás: A támogatások odaítéléséről 
Kerepes Város Képviselő-testülete dönt, a 
kulturális ügyekkel foglalkozó bizottságá-
nak javaslata alapján, a Képviselő-testület 
2022. április havi rendes ülésén.
 Elszámolás, ellenőrzés: A támogatás fel-
használásának és a beszámolás módjának fel-
tételeit az Önkormányzat 6/2021. (V.14.) ön-
kormányzati rendelete és az annak 1. sz. 
mellékletét képező szerződéses feltételek hatá-
rozzák meg.
 A támogatott nevére kiállított számlá-
kat „Önkormányzati támogatásból fizet-
ve” záradékkal kell ellátni és azok fény-
másolatát a pályázatért felelős személy 
aláírásával, bélyegzőjével hitelesítve kell 
benyújtani.
 A támogatott szervezet a szerződés telje-
sítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi 
elszámolást köteles készíteni. A beszámo-
ló és pénzügyi elszámolás benyújtásának 
határideje: 2023. január 31. A pénzügyi el-
számolás keretében benyújtandó bizony-
latok 2022. január 1. és 2022. december 31. 
közötti kifizetésekről szólhatnak.
 Részletes kiírás: kerepes.hu

PÁLYÁZAT

2022. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kerepesi civil szervezetek részére
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PROGRAMOK

Ahogy egy kedves meg-
hívás esetén is felké-
szülünk a vendégségre, 

ugyanúgy kell készülnünk ak-
kor is, ha a vadonba megyünk 
látogatóba, az ott élő megannyi 
állat és növényfaj otthonába, így 
nem árt némi ismeretet szerez-
nünk, mielőtt útnak indulunk. 
 Még a felnőtteknek is szám-
talan zavarba ejtő kérdés akad-

E-mail:  konyvtar@kerepeskultura.hu • muvelodesihaz@kerepeskultura.hu
Telefon:  06-28-560-360

2144 Kerepes, Templom u. 3. 

hat, amire nem mindig tudjuk 
a választ. Miért bőgnek a szar-
vasok ősszel és hol hallgathat-
juk őket? Melyik állatnyom, 
mit jelent? Mi az oka, hogy 
akár a házak között is találkoz-
hatunk vaddisznókkal, rókák-
kal? Mit jelent az, hogy egy 
terület természetvédelmi ol-
talom alatt áll? Valóban szük-
ség van erdőgazdálkodásra és 

vadgazdálkodásra? Mit jelen-
tenek a különböző turistajelzé-
sek? Hogyan tájékozódhatunk 
a térkép segítségével? Mit ér-
demes magunkkal vinni a há-
tizsákban? Hogyan öltözzünk 
fel egy túrára, miként válasz-
szunk lábbelit, ruhát? Milyen 
érdekes látnivalók, természe-
ti értékek rejtőznek a főváros 
közelségében? Többek között, 
ezekre a kérdésekre is mind 
választ kaphatnak azok, akik 
csatlakoznak a művelődési 
házban megrendezendő, „Me-
sél az erdő” előadássorozathoz. 
Egyfajta családias hangula-
tú, interaktív, baráti beszél-
getésekkel és hasznos tippek-
kel tarkított útmutatás ez, ahol 
szeretném megosztani a több, 
mint nyolcéves túrázó múl-
tam tapasztalatait, fűszerezve 
a Gödöllői Szent István Egye-
tem (új nevén: Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem, 
MATE) vadgazda mérnök sza-
kán, valamint a későbbi mun-
kám során szerzett tudással, 
vadbiológiai érdekességekkel.
 Az előadássorozat egyfaj-
ta felkészülés a záró programra, 
ami egy közös, vezetett túra lesz 
a Pilis-Visegrádi-hegységben. A 
természeti kincsekben bővelke-
dő útvonal végén a résztvevők, 

MESÉL AZ ERDŐ – ismerd  
meg jobban a titkait!
Kevés megnyugtatóbb és lelket feltöltőbb tevé-
kenység akad, mint egy hétköznapi délutáni séta 
a természetben, vagy egy hétvégi kirándulás. 
Azonban legyen szó könnyed családi programról, 
vagy hosszabb, szabadban eltöltött testmozgásról, 
nem árt kicsit jobban megismerkedni az erdővel. 

TÉMÁK:
1. Március 4. – Erdő-mező lakóinak élete
2. Március 18. – Az élőhelyvédelem és gazdálkodás
3. Április 8. –  Városokba beköltöző vadfajok – Mit tehetünk? 

Mi az oka?
4. Április 22. –  Kirándulás az erdőben – turistajelzések, tájé-

kozódás a térképen, viselkedési szabályok
5. Május 6.–   Mit vegyünk fel, vagy vigyünk magunkkal? 

 – felszerelés és öltözet
6. Május 20. – Természeti kincsek a főváros közelségében

+1 közös, vezetett túra a gyönyörű tavaszi erdőben, elő-
reláthatólag május 21-én, szombaton.

Bori Bianka

az élmények mellett, egyedi jel-
vénnyel és oklevéllel is gazda-
godhatnak. A programra, a vár-
ható létszám felmérése miatt, 
előzetes regisztráció szükséges, 
amelyet május 13-ig, a  bori.
bianka1996@gmail.com e-mail 
címre küldendő, részvételi szán-
dék jelzésével lehet megtenni.
 Ha kedvet kaptatok, csatla-
kozzatok hozzánk, és ismerjük 
meg együtt, jobban a környeze-
tünket!
 Az előadások minden má-
sodik héten pénteken, 18:00-
kor Kerepesen, a Szabó Magda 
Művelődési Ház és Könyvtár-
ban lesznek hallhatók, és mivel 
minden alkalommal különbö-
ző, önmagukban is értelmezhe-
tő, önálló témák kerülnek terí-
tékre, a becsatlakozás bármikor 
lehetséges!
 Támogatói jegy: 1000 Ft/fő.
 Bori Bianka

•  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



12 SZERVUSZ,  KEREPES SZERVUSZ,  KEREPES  13

HÍREK

A PAnnon Air CArgo Kft. 

keres vámügyintézői
végzettséggel 1 fő

vámcsoportvezetőt és 
2 fő vámügyintézőt

veresegyházi munkahelyre.

Versenyképes fizetést
ajánlunk hétköznapi egy

műszakos állás betöltéséért.
Gyakorlat előnyt jelent.

ÖnéletrAjzoKAt A
sAles@PACArgo.Com
emAil Címen várjuK.

KAVED_44x64

APRÓHIRDETÉS

NYUGDÍJAS MUNKALEHETŐSÉGEK! – Konyhai kisegítő, takarító, csomagoló, pénztáros! Bruttó 
1250-1800 Ft/óra! Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet: 06-20-215-0837, 06-1-781-0045

SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül. Csatorna-kamerázás. Vízszerelés. 0620-491-5089

KERT-TELEKRENDEZÉS – Térkövezés, kertépítés, favágás, bozótírtás, gyepesítés, kerítés építés. 
Reális áron, ingyenes árajánlat. tel: 0620-259-6319 www.telekrendezes.hu

GÉPJÁRMŰ – Használt Suzuki Ignist vagy Suzuki Sx4-et vásárolnék tulajdonostól. Este: 06-20-3491470

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

ÉLETJÁRADÉK  – Leinformálható, megbízható házaspár életjáradéki vagy eltartási szerződést kötne, 
akár nagyobb összegű első részlettel és magas havi díjjal, Kálny Csaba és Etelka +36-20-94-94-940

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

Hirdetés

I dén, február 11-én rendez-
tük meg intézményünk-
ben ezt a néphagyományt, 

de előtte farsangi hetet tar-
tottunk. Február 7-11. között 
a következők szerint men-
tünk iskolába: hétfőn hupi-
kék napot tartottunk (aznap 
mindenki kék színű ruhában 
érkezett), kedden kalapot vi-
seltünk, szerdán a lányok a ha-
jukban szalaggal, míg a fiúk 
szemüvegben léptek be az in-

tézménybe. Csütörtökre csíkos-
ban pompáztunk, pénteken pe-
dig pizsamában voltunk. 
 Pénteken az alsósok – min-
denki a saját osztályában – 
rendhagyó farsangi napot tar-
tottak. A pizsamás gyerekek az 
osztályfőnökök által összeállí-
tott, – az adott óra anyagához 
illeszkedő – feladatokon keresz-
tül elevenítették fel a farsan-
gi hagyományokat. A negyedik 
óra után minden kisdiák farsan-

OKTATÁS

FARSANG, kicsit másként
Bizonyára minden iskolában, a korábbi évektől eltérően 
tartják meg a gyerekek által egyik legkedveltebb ese -
ményt, a farsangot. Komoly kihívás ezt a programot  
úgy lebonyolítani, hogy egy kis – például népszokásaink-
ról, hagyományainkról történő – tanulás mellett, kikap-
csolódási lehetőség is legyen benne a gyerekeknek. 

Fontos változás, hogy 2022. január 1-jétől a DTkH Nonprofit Kft. az in-
gatlanoknál nem helyez el cserezsákot. Az új szabályozás értelmében, a 
lakosság a háztartásokban keletkező szelektív hulladékot – a gyűjtés nap-
ján – bármilyen átlátszó zsákban, korlátlanul kihelyezheti az ingatlana elé. 

gi maskarába öltözött. A délutá-
ni programjaik között jelmezes 
felvonulás, különféle ügyességi- 
és fejtörő játékok, mulatozás, 
valamint evés és ivás szerepelt. 
Külön öröm volt a gyerekek 
számára, hogy a tanárok közül 
is többen beöltöztek.
 A felsős tanulók is pizsa-
mában érkeztek pénteken az 
iskolába, de nekik a farsang, 
a délutáni órákban kezdődött, 

szigorúan osztálykeretben. 
A diákoknak osztályfőnöke-
ik készítettek – klubdélután 
keretében – farsangi foglal-
kozásokat, ahol játékos fel-
adatokon keresztül tehették 
próbára szerencséjüket. Bár 
idén nem a hagyományaink 
szerint sikerült megrendez-
ni a farsangot, a rendezvény 
mégis jól sikerült, a képek is 
erről árulkodnak.

 Fánkevő verseny az alsósok farsangján

A farsangi héten kalapos napot is tartottunk

A mókás versenyeken jól szórakoztak a diákok

T ájékoztatjuk 
Ügyfelein-
ket, hogy 

a hulladékszállítá-
si közszolgáltatás 
jogos igénybevé-
telét igazoló, a 2022. évre ér-
vényes matricát, a 2021. IV. 
negyedévre vonatkozó szám-
lával együtt postáztuk! Az 
NHKV Zrt. által küldött borí-
tékon a „Fontos mellékletet tar-

talmazhat!” felirat 
található.
 Ennek megfe-
lelően az arra jo-
gosult, a boríték-
ban megtalálja – a 

számla mellett – a 2022. évre 
érvényes matricát, annak hát-
oldalán pedig az éves szállítási 
rendet, a csomagolásra és zöld-
hulladékra vonatkozó informá-
ciókkal együtt.

Egyre nagyobb szere-
pe van a mindennapi életünk-
ben a hulladék szelektív gyűj-
tésének, amely igazán nemes 
feladattá válhat, ha általa ráadá-
sul még embertársainkon is se-
gíthetünk. Nagy Irén, a 2. szá-
mú választókerület képviselője, 
a Vörösmarty és Tölgyfa utca 

március 4. péntek KOMMUNÁLIS

március 11. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

március 18. péntek KOMMUNÁLIS

március 25. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

április 1. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

április 8. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

április 15. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

április 22. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

A HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE, 
2022. március-április között

 Az ingatlanhasználók a 
vignyettán szereplő adatok el-
lenőrzését követően, amennyi-
ben annak tartalmát helyesnek 
találják, mielőbb ragasszák fel 
a matricát a KOMMUNÁLIS 
HULLADÉK gyűjtésére szol-
gáló edényre, jól látható módon!
 A zöldhulladékot tavasz-
tól-őszig, április 1. és novem-
ber 30. között szállítják el a 
lakóingatlanokról.

kereszteződésénél megtalálható 
piros, szívformájú kupakgyűj-
tő edény telepítésével, nemcsak 
a szelektív hulladékgyűjtés fon-
tosságára, hanem a rászorulók 
támogatására is fel kívánja hív-
ni a figyelmet.
 Nagy Irén az eszközzel kap-
csolatban felmerülő költségeket 
a tiszteletdíjából fedezte.
 A kupakok leadásából befolyt 
összeget a segítségre szoruló 
családok támogatására fordítja. 

 A zöldhulladék gyűjtésére al-
kalmas zsákot az alábbi értéke-
sítési 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.  
2100, Gödöllő,  
Dózsa György út 69.
Ügyfélfogadás:  
hétfő: 7.00 - 19.00,  
valamint csütörtök:  
8.00-16.00 között.
További elérhetőségek:  
28/561-200, ugyintezes@dtkh.
hu, www.dtkh.hu

DTkH Nonprofit Kft.
Hirdetés

Segíteni jó!
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MÁGA ZOLTÁN  
újra Kerepesen

HITÉLET

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

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

AmIT nyújTAnI TuDunk:
  •  �1�műszak�(6.00-14.00)
  •  �Hétköznapi�munkavégzés
  •  �Szabad�hétvégék
  •  �Kezdés:�pár�napon�belül
munkA:��
gépsor�mellett�háztartási��
vegyi�áru�csomagolása��
(címkézés,�flakonozás,�fóliázás)

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

Nők  
jelentkezését várjuk! 

Gyere bátran, ha munkát keresel  
és hosszú távú állást szeretnél!  

Ha tetszik a munka, pár  
napon belül már kezdhetsz is! 

Érdeklődni az alábbi  
telefonszámon lehet  

800-1600 között: 

Csomagoló  

munkalehetőség Kistarcsán!

06-70-433-3114

Az állásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező,  
büntetlen előéletű jelentkezőket várunk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával, 
valamint „Hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok kezeléséhez a pályázat időtartama 
alatt” dokumentummal lehet
 •   postai úton: Vigyázó Sándor Művelődési Központ,1173 Budapest, Pesti út 113.
 •   e-mailben: titkarsag@vigyazomh.hu, Klein Marianna igazgató részére

A Rákoskerti Művelődési Ház
(a Vigyázó Sándor Művelődési Központ tagintézménye)

pályázatot ír ki
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER,

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ
főfoglalkozású, határozott időre szóló

munkaviszonyban ellátott álláshely betöltésére.
Feladatok:
 •   művelődésszervezői feladatok ellátása,
 •   tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások, szabadtéri fesztiválok szervezése,
 •   az intézmény honlapjának tartalmi frissítése.

Pályázati feltételek:
 •   felsőfokú szakirányú végzettség vagy bármilyen diploma  

és szakirányú OKJ-s szakképesítés
 •   gyakorlott szintű MS Office irodai alkalmazások ismerete

A munkavégzés helyszíne: Rákoskerti Művelődési
Ház, 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.

Az állásról felvilágosítást ad:
Klein Marianna igazgató, telefon: (+36 70) 670 7508,

e-mail: titkarsag@vigyazomh.hu

A pályázat benyújtásakor a „Művelődésszervező” jeligét kérjük feltüntetni.
Pályázó jelentkezésének elküldésével vállalja,  

hogy hozzájárul adatai kezeléséhez a pályázati eljárás lezárásáig.

„Százszoros köszönet” jelszóval, 
harmadszorra indítja útjára – a 100 külön-
böző templomban történő fellépésből álló - 
jótékonysági koncertsorozatát Mága Zoltán, 
Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, azzal a 
céllal, hogy ökumenikus karitatív misszió-
jával köszönetet mondjon a koronavírus el-
leni védekezésben dolgozóknak. A Kere-
pesi Egyházközség az idei évben ünnepli a 
Szent Anna Templom felszentelésének 110. 
évfordulóját. Ezért hatalmas megtisztelte-
tés, hogy 2022. március 17-én, a 100 éves 
évfordulóhoz hasonlóan, az erre az évre in-

dított programsorozatot is Mága Zoltán he-
gedűművésszel és a Primarius szimfonikus- 
és kamarazenekarral nyithatják meg. Az 
egyházközség az adományokból a templom 
külső festését kívánja megvalósítani, vala-
mint a Karitászuk segítségével, a helyi ne-
héz sorsú gyermekeket kívánják támogatni. 
Tisztelettel köszönik az adományaikat.
 A helyek elfoglalása érkezési sorrend-
ben történik! A jelenleg érvényben lévő jár-
ványügyi intézkedések alapján, a koncert 
alatt a MASZK HASZNÁLATA KÖTE-
LEZŐ! 

Nagyon vágyunk 
erősnek lenni. Szeretnénk olyan életet, amely-
re elmondható, hogy viharálló, rendíthetetlen. 
Melyikünk akar sebezhető, kiszolgáltatott lenni, 
akárcsak olyannak látszani is? Melyikünk szeret-
ne olyanná válni, mint egy tollpihe, amelyet ide-
oda rángat az élet vihara? Egyikünk sem. Mind-
nyájan stabilitásra, erőre vágyunk, vágyjuk az 
általunk megteremtett biztonságosat, erőt, ki-
kezdhetetlenséget. Vágyjuk…
 Vágyjuk, mert nem a miénk. Álmodozunk 
róla, mert nem ezt tapasztaljuk. Nem ez a való-
ságunk, ezért, ha kell, hazudjuk a környezetünk-
nek, de önmagunknak is: minket nem lehet le-
gyűrni, legyőzni.
 Az élettapasztalatunk azonban egészen mást 
mutat. Azt mutatja, hogy az álom nem több az 
álomnál; az elképzelt, a vágyott nem a valóság. 
A valóság ugyanis az, hogy igenis gyengék va-
gyunk, kiszolgáltatottak, tollpihék a szélben. Ki 
ne ismerné, milyen az, amikor letarol minket az 
élet? Ki ne értené, mit jelent a „padlón lenni” ki-
fejezés? Kinek ne lenne a saját törékenysége, 
sebzettsége, gyengesége olykor mindennapi 

„élménye”? Elegendő egy szó, egy hirtelen tör-
ténés, egy hír: látjuk, hogyan dönt le a lábunkról, 
hogyan törünk össze darabokra.
 Mindenkire igaz ez: hívőre és hitetlenre, kétel-
kedőre és bizonyosra, keresőre és megtalálóra, el-
veszettre és megtaláltra, kicsire és nagyra. Nem 
vagyunk sem szuperhősök, sem viharállók. Ezért 
írja Pál: törékeny cserépedények vagyunk (2Kor 
4,7), kiszolgáltatottak, esendők. Ez az igazság. Az 
apostol azonban ennél nagyobb igazságot, va-
lóságot is mond: Isten használja az életünket. Ő 
gyógyítja, teremti újjá, tartja kezében napról-
napra. Bár törékenyek, könnyen sebezhetőek va-
gyunk, számára mindig a legdrágábbak, pótolha-
tatlanok. A világ legnagyobb kincsét bízza ránk, 
tölti belénk: Krisztus ismeretét, a hitet. Törékeny, 
múlandó létünkre bízza önmagát, hogy bennünk 
éljen, hogy mi adjuk tovább az örömüzenetét.
 Lehet, hogy éppen betegséggel küzdesz; 
vagy padlón vagy, mert nem tudtad megvaló-
sítani tervedet; vagy aggódsz egy szerettedért; 
vagy félsz az előtted tornyosuló kihívásoktól; 
vagy egy családi viszály kellős közepén vagy – 
gyengének, törékenynek éled meg önmagadat.
 Lehet… de Isten akkor is értékesnek lát, meg-
őriz, gyógyít – mert ennyire szeret.

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

CSERÉPEDÉNYEK
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
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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!

Nagytarcsán található üzemi konyhára  
munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe:

TÁLALÓLÁNY
Azonnali munkakezdés, biztos munkahely!

KIEMELT NAPPALI BÉREZÉS  
ÉS EXTRA ÉJSZAKAI PÓTLÉK,  

AKÁR 260 000 - 300 00 FT  
FELETTI KERESETI LEHETŐSÉG!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését  
a 06 20 771 6042-es telefonszámon vagy  

az allas@interfood.hu e-mail címre

Amit kínálunk:
-  Ingyenes céges buszjárat, ami már az Örs vezér teréről is  
 indul: Cinkota, Kistarcsa, 17. kerület

-  Saját bejárás esetén útiköltség támogatás

-  1 műszakos munkarend
-  Juttatásként napi több adag étel dolgozóinknak

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:

Kistarcsa,  
Szabadság út 32.
NYITVATARTÁS:
Hétfő-péntek: 630-1830

Szombat: 700-1400

Kistarcsa:  
több, mint pékség Frissen készített  

ételeink akár ebédre is:
 •  �Francia�hot�dog
 •  �Tükörtojás� 
virslivel

 •  �Hamburger
 •  �Rántotthúsos�szendvics
 •  �Bundáskenyér
 •  �Omlett

desszertek:
 •  �Sütemények
 •  �Torták� 

(rendelésre)

ÚjdonságoK!
A reggeli péksütemények mellett számos finomsággal bővítettük kínálatunkat. 
Térjen be hozzánk reggelizni, ebédelni vagy kérje akár elvitelre az ételeket! 

Várjuk szeretettel JÓKENYÉR  
Kistarcsa pékségünkben,  

kóstolja meg  
újdonságainkat!

delikátesz termékek
 •  �Kolbászok
 •  �Tepertők
 •  �Cserpes�tejtermékek

 •  �Méhes�szörpök�(7 ízben)
 •  �Csattos�lekvárok 

(3 féle szilvalekvár) 
 •  �Őstermelői�méz� 

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

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

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

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

KEREPES

NAGYTARCSA

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

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

Dr. Paul Róbert

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

Kiadó: Polgár Gyula egyéni vállalkozó
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, gyulapolgar56@gmail.com, 
+36-30-955-7581, Korrektor: Koczka Réka
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.

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, Mobil: 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.: 06-30/7243713, tel/fax: 06-28/560-370
peto.gabor@vaciegyhazmegye.hu
www.kerepes.plebania.hu
Kerepesi Református Missziói Egyházközség 
Lelkipásztor: Koncz Zoltán – 06-70/316-9243
refkerepes@gmail.hu 
Evangélikus Egyházközség 
lelkész: Eszlényi Ákos – 06-20/778-18-69
2141 Csömör, Petőfi Sándor u. 26. 
Tel.: 06-20-778-18-69, tel/fax: 06-28/445-030
E-mail: akos.eszlenyi@lutheran.hu

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 

Közterületi csőtörés, ill. vízhiány bejelentés
DPMV Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.)
Mobilon: 06-70/682-7546, Telefon: 06-29/340-010
Közvilágítás hibabejelentés
Eurovill Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.) 
E-mailen: kozvilagitas@eurovill.hu
Mobilon: 06-80/980-030 (ingyenes zöldszámon)
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 

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!

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

KEREpES  
Béke utca 2.

699Ft

489Ft
529Ft

Milli
Perfecto

főzőtejszín
UHT

2 x 200 ml, 
1748 Ft/l

Magyar teavaj
100 g, 3690 Ft/kg

369 Ft
Pölöskei szörp
csökkentett
energia-
tartalommal
Málna ízű
szuper:
Narancs ízű, Kiwi ízű
25% 1 l

Globus
Mindennapi

Csemege ketchup
450 g, 1087 Ft/kg

Akciós ajánlatunk:
március 9-14-ig 



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

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!


