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A Váci Egyházmegyei Karitász várja 
azok jelentkezését, akik egy egész napos 
(legalább 12 órás szolgálatra, reggel 8-tól 
este 8-ig és este 8-tól reggel 8-ig) el tudná-
nak menni – a magyar-ukrán határon lévő 
településre, – Barabásra, a menekülteknek 
segíteni.
 Jelentkezni Decsi Péternénél, a Kere-
pesi Karitász csoport vezetőjénél lehet. 
(Elérhetőség: 06-30/956-2603, decsine.
marika@gmail.com)
 Az önkénteseket 2-3 fős csoportokba 
szervezik, a koordinálást a Nyíregyházi 
Egyházmegyei Karitásszal és a Katolikus 

Önkéntesek jelentkezését várják

HALÁSZ GÉZA, a Mi Hazánk  
Mozgalom képviselőjelöltje 

HOHN KRISZTINA, az Egységben  
Magyarország képviselőjelöltje

Ha Ön a szava-
zás napján nem 
tud megjelenni 
a lakóhelye sze-
rinti szavazóhe-
lyiségben, mert 
egészségi álla-
pota (pl. kórház-
ban van), fogyatékossága vagy fogva tartása 
(pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesz-
tés) ebben megakadályozza, mozgóurnát 
kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetek-
ben engedi meg a mozgóurna igénybevéte-
lét, más indokokra tekintettel (pl. munkahe-
lyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM  
BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI:
A mozgóurna iránti kérelem a közös eljárás-
ban lebonyolított mindkét választásra, így az or-
szággyűlési képviselő-választásra és az orszá-
gos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem 
kell külön-külön kérelmet benyújtania.
 A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell 
egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatok-
kal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a 
kérelmet elutasítja.
 A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-
igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, 
akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna ki-
vitelét kéri. 
 A szavazás napján a szavazatszámláló bizott-
ság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén, vagy az 
Ön által megadott más címen (pl. kórházban), 
annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóur-
nába bedobhassa.
 Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókör-
ben „hagyományos módon”, azaz személyesen 
nem szavazhat.

A MOZGÓURNA IGÉNYLÉSRE 
VONATKOZÓ HATÁRIDŐK:
Személyesen: 2022. április 1. (péntek) 16 óráig.
Írásbeli meghatalmazással  
rendelkező meghatalmazott útján:  
2022. április 1. (péntek) 16 óráig a helyi választá-
si irodánál, 2022. április 3. (vasárnap) 12 óráig a 
szavazókör szavazatszámláló bizottságánál.
Online:
Ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2022. március 
30. (szerda) 16 óráig,
Ügyfélkapus azonosítással: 2022. április 3. (va-
sárnap) 12 óráig.
Postai úton: 2022. március 30. (szerda) 16 óráig.
Írásbeli meghatalmazással  
nem rendelkező kézbesítővel:
2022. március 30. (szerda) 16 óráig a helyi válasz-
tási irodánál,
2022. április 3. (vasárnap) 12 óráig a szavazókör 
szavazatszámláló bizottságánál.
 Mozgóurna iránti kérelmét 2022. április 1. 
(péntek) 16 óráig vonhatja vissza.
 Forrás: https://www.valasztas.hu/mozgourna-
igenylese

Mozgóurna igénylése a 2022.  
évi országgyűlési választáson  
és országos népszavazáson

A Szegedi Tudomány-
egyetemen tanultam ma-
gyar-történelem szakon, majd a 
SOTE Testnevelés és Sporttudo-
mányi Karán diplomáztam, jelen-
leg az ENKK természetgyógy-
ász képzését végzem. Évek óta 
a civil szférában tevékenyke-
dem, mint a Férfihang Civil Tár-
saság alelnöke, ennek kapcsán 
mélyültem el egyre jobban a po-
litikában, melyben keresztény 
mivoltom, történelmi érdeklődé-
sem és hazaszeretetem határoz-
za meg a gondolkodásomat. Kép-
viselőjelöltségem mellett a Mi 
Hazánk Mozgalom családjogi 
szakpolitikusa is vagyok, így ki-
emelt feladat számomra a család-
jog régóta esedékes reformja és a 
magyar családjogi rendszer va-
lóban gyermekközpontúvá téte-
le. A közbiztonsággal is beható-
an foglalkozom, mert ez nemcsak 
országosan, hanem a választóke-
rületemben is az egyik különösen 
aktuális kérdés - elég csak Ba-

Hohn Krisztina va-
gyok, az Egységben Ma-
gyarország jelöltje, azért in-
dulok a választásokon, mert 
tudom, hogy most áprilisban 
valódi esély van rá, hogy vé-
get vessünk a mindent átható 
korrupciónak, megvédjük a de-
mokráciát, szakítsunk az orosz 
függőséggel és leszámoljunk a 
kiskirályok hatalmaskodásával. 
Most a mi jövőnk, az ország jö-
vője a tét, de a döntés a mi ke-
zünkben van. 12 év több, mint 
elég volt a Fidesz gőgös ural-
kodásából, az emberek sem-
mibevételéből, a növekvő sze-
génységből és a folyamatos 
gyűlöletkeltésből. 
 A kormányváltáson túl, 
nekem legalább olyan fon-
tos, hogy az itt élő emberek-
nek végre ne csak egy fide szes 
helytartó jusson, hanem 
legyen valódi képvi-
seletük az Ország-

VÁLASZTÁS

Hét jelölt indulhat a gödöllői 
központú, Pest megyei 6. szá-
mú egyéni választókerületben

A Nemzeti Választási Iroda hon-
lapjának adatai szerint, március 
első hetében kialakult az indulók 
névsora a gödöllői választókerü-
letben is. Az április 3-án esedé-
kes parlamenti választáson azok 
indulhatnak, akik március 5-én 
16 óráig teljesítették a képviselő-
jelöltté váláshoz szükséges tör-
vényi feltételeket. Választókerü-
letünkben a következő jelöltekre 
szavazhatunk:
 •   Kopka Sándor Zoltán  

(MEMO, Megoldás  
Mozgalom)

 •   Antal Tamás (független)

 •   Bősze Gábor (MKKP,  
Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 

 •   Szibilla László  
(Normális Párt) 

 •   Halász Géza  
(a Mi Hazánk jelöltje) 

 •   Hohn Krisztina  
(az egységes ellenzék jelöltje) 

 •   Vécsey László (Fidesz-KDNP).
Szerkesztőségünk felajánlotta, 
hogy egyenlő feltételek mellett, 
a Szervusz,Kerepes márciusi szá-
mában bemutatkozási lehetősé-
get biztosít a jelölteknek. (Antal 
Tamás független képviselőjelöl-
tet nem tudtuk elérni. – a szerk.) 
A megadott határidőig Halász 
Géza, Hohn Krisztina és Vécsey 
László élt a térítésmentes megje-
lenés lehetőségével. 

VÁLASZTÁS 2022 HÍREK

gon, Kartalon, vagy ép-
pen a HÉV mentén 
rendszeresen tapasz-
talható problémákra 
gondolni. Emellett 
fontosnak tartom a 
térségfejlesztést és 
az ehhez kapcsolódó 
anyagi források kezelé-
sének és szétosztásának ren-
dezését, hiszen tapasztalhattuk a 
térségben, hogy míg egyes tele-
pülések sorra kapják a támoga-
tást, máshol csak romlik az inf-
rastruktúra. Képviselőjelöltként 
mindezek mellett vallom a rend-
szeres kapcsolattartás szükséges-
ségét az itt lakókkal és a helyi ön-
kormányzatokkal – jelenleg ez is 
hiányzik ebből a választókerület-
ből. A tisztakezű, következetes 
Magyarország és a magyar em-
berek érdekeit képviselő politizá-
lás elkötelezett híve vagyok, eh-
hez kérem az Önök bizalmát és 
támogatását, hogy Önökért dol-
gozhassak.

gyűlésben. Ha megválaszta-
nak, én mindig elérhető leszek, 
és nem eltagadni, hanem meg-
oldani akarom majd az embe-
rek valódi problémáit. Küzdeni 
fogok azért, hogy minden tele-
pülés elegendő forrást kapjon a 
megnövekedett lakosság nyu-
godt életéhez szükséges fejlesz-
tésekre. Harcolni fogok az utak 
és a tömegközlekedés fejlesz-
téséért, a jobb egészségügyért, 
mert az itt élő embereknek is 
járnak ugyanazok a minőségű 
állami szolgáltatások, mint bár-
kinek az országban. És képvi-
selőként nem fenyegetni és zsa-
rolni fogom a polgármestereket, 
hanem partnere leszek minden-
kinek, legyen akármelyik párt 
politikusa. Ha megtisztelnek 
a bizalmukkal, akkor én szol-
gálni fogok, és nem uralkodni. 

Ezért kérem, hogy támo-
gassanak április 3-án 

szavazatukkal. 

VÉCSEY LÁSZLÓ  
a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje

Vécsey László 
vagyok, 2010 óta 
választókerüle-
tünk országgyű-
lési képviselője. 
Gödöllő és Sza-
da a szülőföldem, 
utóbbinak tizenhat 
éven át polgármes-
tere voltam. Itt élek a 
családom mal. Ezer személyes 
szálon kötődöm a Gödöllői-
dombvidék és a Galga-mente 
kultúráját, hagyományait mo-
dernitással ötvöző, környékbe-
li szépséges falvakhoz és város-
okhoz.
 Térségünk vonzó célpont, 
erősödünk, folyamatosan nő a 
népességünk és rengeteg közös 
erőfeszítést igényel, hogy ez-
zel lépést tartsanak fejlesztése-
ink. Ezért különösen fontos a 
töretlen folytatás, hogy a válto-
zás iránya ne a kudarcos Gyur-
csány-korszak legyen, hanem 
az, hogy a magyar családok 
gyarapodjanak és erősödjenek. 
Célunk, hogy a gyermekeink, 
unokáink ép testben ép lélek-
kel nőjenek föl, hiszen ők a ma-
gyarság következő nemzedéke. 
Azért dolgozunk, hogy szá-
mukra egy jobb országot épít-
sünk.
 Ugyanakkor az országépítés 
közben olyan válságokkal és 

természeti csapásokkal 
is meg kellett birkóz-

nunk, mint példá-
ul a vörösiszap-ka-
tasztrófa, vagy az 
elmúlt évek - Eu-
rópába beáramló - 

migrációs hullámai 
vagy a világjárvány, 

amely az utóbbi két év-
ben borította föl a megszokott 
mindennapjainkat. És néhány 
napja egy szörnyű háború zaj-
lik a szomszédos Ukrajnában, 
melybe nem szabad belesod-
ródnunk. Ilyen helyzetekben 
megfontoltságra, tapasztalatra 
és helyismeretre, valamint nyu-
godt és felelősségteljes dönté-
sekre van szükség, hogy a béke 
mielőbb helyreálljon. 
 Újra bizalmát kérem közösen 
megfogalmazott céljaink meg-
valósításához. Meg kell építe-
nünk a térségi elkerülő utat, 
minden településünkön fejlesz-
teni kell a belső úthálózatokat. 
Folytatnunk kell iskoláink, óvo-
dáink, bölcsődéink építését, 
egészségügyi infrastruktúránk 
korszerűsítését, bővíteni gazda-
sági és turisztikai lehetőségein-
ket, és mindeközben megóvni 
környezetünket.
 Jól ismerem az itt élők el-
szánt tenni akarását. Együtt si-
kerülni fog! 

Kerepes is csatlakozott ahhoz az ak-
cióhoz, amely segítségével felajánlásokat 
gyűjtöttek ukrán karitatív szervezetek, va-
lamint az ukrán menekültek részére. Tele-
pülésünk is egy emberként mozdult meg, 
folyamatosan érkeztek az adományok és 
mindenki példás együttérzéssel, alázattal 
segített a háború elől menekülőknek és a 
kárpátaljai magyaroknak.
 Az akció február 28-án, hétfőn kez-
dődött és március 19-én (szombaton) zá-
rult. Három hét alatt a Kerepesi Szociális 
Alapszolgáltatási Központban renge-
teg adományt gyűjtöttek az intézmény 
munkatársai. A felhívásnak megfelelő-
en főleg tartósélelmiszer-adományok, 
tisztálkodószerek, tiszta pokrócok, hasz-

RENGETEG ADOMÁNY  
GYŰLT ÖSSZE KEREPESEN

nált, de még jó állapotban lévő ruhák ke-
rültek a gyűjtőpontra. Március 22-ig hu-
szonöt nagydoboz-élelmiszer és higiéniai 
felszerelés (10 kg liszt, 15 kg rizs, 30 zacs-
kó tészta, 50 db készétel, 20 csomag pelen-
ka, 6 nagy kiszerelésű toalettpapír, 50 cso-
mag egészségügyi betét, 25 doboz tampon, 
30 csomag popsitörlő, 25 db 100-as papír 
zsebkendő, 5 doboz fertőtlenítő kendő, 150 
db fogkefe, 30 db tusfürdő, stb.), 8 matrac, 
45 takaró, 20 párna, 3 hálózsák gyűlt ösz-
sze. Kaptak gurulós bőröndöket, jó minő-
ségű ágyneműket, egy nagydoboz játékot, 
olyan új játékokkal feltöltve, mint például 
gyurma, színező, kifestő. Két vállalkozó és 
két magánszemély összesen 170.000 forin-
tot adott támogatásként.
 Horváth Vera intézményvezető, a gyűj-
tés koordinátora elmondta, hogy az eltelt 
időszakban az intézmény dolgozói 2022. 
március 5-én (2 fő) és március 12-én (2 
fő) szombaton is részt vettek az önkéntes 
munkában. Munkanapokon az intézmény 
összes dolgozója szortírozott, dobozolt, 
címkézett. Az adományokat az önkor-
mányzat a legnagyobb segélyszervezeteken 
keresztül juttatja célba.  P.Gy.

Karitász országos központjával közösen 
végzik.

Horváth Vera intézményvezető 
az adományokkal 
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VÁROS ÉLETÉBŐL

Idén is lesz tojásfa díszítés

Önkénteseket várnak  
a Szent Anna-templom  
kerítésének festéséhez

Legyen béke, szabadság és egyetértés 

Koncerttel köszöntötték  
a hölgyeket Kerepesen
A Szabó Magda Művelődési Ház na-
gyon színvonalas műsorral készült a 
tavasz első kedves ünnepére. A Ma-
gyar Állami Operaház és a Budapes-
ti Filmharmóniai Társaság Zeneka-
rának művészeiből álló, nemzetközi 
hírű Trio Flauticello kamarazenekar –, 
azaz Gjorgjevic Dóra és Menyhárt Zsu-
zsánna fuvolaművészek és Boldoghy 
Kummert Péter nagybőgőművész, 
gordonkán – adott koncertet. A mű-
sort megelőzően - a nemzetközi nő-
nap alkalmából – a hölgyeket Gyuric-
za László polgármester köszöntötte. 
 A hangversenyt követően, Kere-
pes Város Önkormányzata nevében, 
a polgármester és Bakai Kálmán al-
polgármester egy-egy szál virággal 
köszöntötte a hölgyeket, míg Vig Já-
nos és Springer Friedrich Horst képvise-
lők, valamint Usák István, az Aranyeső 
Egyesület alelnöke egy kis édesség-
gel kedveskedett a jelenlévő ünne-
pelteknek.  Fotó: Hortobágyi László

BOLDOG  
NŐNAPOT!

ÜNNEPEINK

A forradalom kitörésének 
174. évfordulója alkalmából, 
délelőtt 9 órakor, a Hősök 
Emlékművénél kezdődött a 
város központi ünnepsége

A Kerepesi Egyházközség az idei évben ünnepli a Szent  
Anna-templom felszentelésének 110. évfordulóját. Ezért 
hatalmas megtiszteltetés, hogy 2022. március 17-én, a  
100 éves évfordulóhoz hasonlóan, a mostani programso-
rozatot is Mága Zoltán hegedűművésszel és a Primarius 
szimfonikus-és kamarazenekarral nyithatták meg.

A megjelenteket Farkas Zsuzsanna, a 
Szabó Magda Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetője köszöntötte. A 

Himnusz közös eléneklése után a megemlé-
kezés koszorúzással kezdődött.
 Az emlékmű talapzatánál koszorút helye-
zett el – Kerepes Város Önkormányzata ne-
vében – Gyuricza László polgármester és Si-
pos György képviselő. A FIDESZ-KDNP 
nevében Farkas Domonkos elnök és Bakai 
Kálmán alpolgármester, a Kerepesi Német 
Önkormányzattól és a Kerepesi Német Kul-
túregyesülettől Héjjáné Toldi Anna és Sprin-
ger Krisztina, a Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzattól Tarnóczki Lászlóné elnök asszony 
és Zombori Hubertné, az Összefogás Kerepe-
sért Egyesülettől pedig Farsang Péterné el-
nök asszony és Nagy Anna önkormányzati 
képviselő koszorúzott. A Kerepesi Hagyo-
mányőrző Pávakör Egyesülettől Kocsis Bor-
bála elnök és Hodbabniné Benedek Orso-
lya alelnök, a Pátria Civil Egyesület nevében 
Nagy Irén önkormányzati képviselő, Kere-
pes Város intézményei nevében Tajti Kriszti-

na és Horváth Vera, 
a Demokratikus Ko-
alíció képviseletében 
Meggyesi Alexand-
ra és Kincses Antal, 
az Aranyeső- Ezüst 
Évektől pedig Rózsás 
Erika, Husák István 
és Burger István he-
lyezett el koszorút. 
 A koszorúzás után Turi Bálint szín-
művész mondott egy imát és egy verset, 
majd Gyuricza László emlékezett meg az 
1848-49-es hősökről. A polgármester ki-
hangsúlyozta, hogy „a forradalomban 
nem ontotta magyar, magyarnak a vé-
rét. A nemzet magára, a magyarok egy-
másra találtak…. A magyar szabadság-
harc végül elbukott, de minden történelmi 
eseménynek, így 1848. március 15-ének 
is van üzenete a mának, és a jövőnek. Ép-
pen ezért válhatott nemzeti ünnepünkké, 
válhatott világítótoronnyá a viharos tör-
ténelmünkben”.
 Megemlékező beszédet mondott még a 
Kerepesi Német Önkormányzat nevében 
Springer Friedrich Horst képviselő is, aki 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
12 pontjának fő elemére, a szólás szabadsá-
gára helyezte a hangsúlyt.
 A megemlékező ünnepség a Szózat közös 
eléneklésével végződött. P.Gy.

2022. március 15-én, ünneplőbe 
öltözött, kokárdát viselő magánemberek és 
civil szervezetek tagjai jelentek meg a Ta-
vasz utcai Szoborparkban. 1848. márci-
us 15. a magyar szabadság jelképe, de ne-
künk, kerepesi civileknek nemcsak ez a 
nemzeti ünnepünk, hanem a Szoborpark 
is egy fontos szimbólum. Nem véletlen, 
hogy saját akaratunkból évről-évre visz-
szajárunk a Szoborparkba, ahol nemzeti 
ünnepeink alkalmából, valamint Horváth 
László és felesége szabadtéri alkotásai 
előtt is fejet hajtunk. Csendesen, de hatá-
rozottan, közösen énekeltük el a magyarok 
nemzeti énekét, Kölcsey Ferenc megzené-
sített versét, a Him-
nuszt. Figyelemmel 
hallgattuk Usák Ist-

ván, az Aranyeső-, Ezüst Évek Egyesület 
alelnökének ünnepi szavait, Szabó Petra 
előadásában pedig Juhász Gyula „Márci-
us idusára” című versét. Civil szerveze-
tek és magánemberek tették le az emléke-
zés virágait. Hohn Krisztina országgyűlési 
képviselő is fontosnak tartotta, hogy a 
megemlékezést személyes jelenlétével is 
megtisztelje. A rövid ünnepséget Vörös-
marty Mihály megzenésített versével, a 
Szózat énekével zártuk. Ebben az évben, 
mint eddig már többször, Nagy Irén, Kere-
pes Város önkormányzati képviselője ko-
ordinálta, szervezte, és szépítette nemzeti 
színű zászlókkal a helyszínt. 

Rózsás Erika  
Aranyeső-, Ezüst Évek 

Egyesület elnöke

Ünnepi beszédet mondott Gyuricza László polgármester
A város intézményei nevében Tajti 
Krisztina és Horváth Vera koszorúzott

MÁRCIUS 15. 

MÁGA ZOLTÁN kétórás koncertet 
adott a Szent Anna-templomban 

 A Német Önkormány-
zat nevében Springer 
Friedrich Horst képvise-
lő emlékezett meg

Trio Flauticello kamarazenekar

Gyuricza László egy-egy szál  
virággal köszöntötte a hölgyeket

Vig János és Springer Friedrich Horst képvise-
lők édességgel kedveskedtek a hölgyeknek

A kerepesi előadás a 100 
különböző templomban 
történő fellépésből álló, 

jótékonysági koncertsorozat ré-
sze, amellyel a Liszt Ferenc-dí-
jas hegedűművésznek az a célja, 
hogy köszönetet mondjon a ko-
ronavírus elleni védekezésben ál-
dozatot vállaló orvosainknak és 
ápolóinknak, akik a legnagyobb 
értéket, az emberi életet men-
tették. A jótékonysági misszió 
2022. február 26-án, a Debrece-
ni Református Nagytemplomból 
indult útjára, és Magyarország 
nagyvárosai és kistelepülései 
mellett, a határainkon túli ma-
gyar közösségekhez is eljut.  
 A már teljesített két templomi 
koncertsorozathoz hasonlóan, a 

mostani harmadik évadnak is az 
a célkitűzése, hogy a felajánlá-
sokból a rászoruló gyermekek-
nek nyújtson segítséget. Ezen 
kívül Kerepesen az egyházköz-
ség az adományokból a templom 
külső festését kívánja megvaló-
sítani, valamint a Karitászuk se-
gítségével, az ukrajnai háborús 
menekülteket is támogatják.
 A zsúfolásig megtelt temp-
lomban a közönséget a jótékony-
sági est házigazdája, Somorjai 
Péter, a település katolikus egy-
házközösségének tagja köszön-
tötte, aki reményét fejezte ki az 
iránt, hogy ez a karitatív ese-
mény, nemcsak méltó kezde-
te lesz az egész éven át tar-
tó ünnepségsorozatnak, hanem 
kulturális örökségünk jövő ge-
nerációjának történő átadásához 
is hozzájárul.
 Vécsey László, a térség or-
szággyűlési képviselője és Pető 
Gábor plébános egyaránt köszö-
netet mondott Mága Zoltánnak, 
a jótékonysági koncertért. Vé-
csey László nagyrabecsülését fe-
jezte ki azoknak, akik segítséget 
nyújtanak az ukrajnai hábo-
rú elől menekülő családoknak, 
és akik felajánlásokkal, csele-
kedetekkel, vagy akár csak egy 
jó szóval is megsegítik a bajban 
lévő embereket. 

 A hangverseny elején Daj-
ka Bíbor Csillag, „A csitári 
hegyek alatt” című népdalt 
énekelte el, Somorjai Márk (he-
gedű) közreműködésével, majd 
a Kerepesen élő operaénekes, 
Szerekován János, Erkel Fe-
renc Bánk bán című operájá-
nak híres betétdalát, a Hazám, 
hazám című áriát adta elő, 
amelyet a közönség hosszú per-
ceken át tartó vastapssal jutal-
mazott. 

 A Szent Anna-templom fel-
szentelésének 110. évfordulójára 
rendezett, mintegy kétórás kon-
cert végén Mága Zoltán minden-
kit megajándékozott saját CD-jé-
vel. Pető Gábor plébános egy 
emlékplakettet adott át a hegedű-
művésznek, míg a közönség és 
az egyházközösség Lencse Ba-
lázs kántor orgonajátékának kísé-
retével, az „Áldjon meg téged az 
úr” című áldásénekkel mondott 
köszönetet a produkcióért. Polgár

A kép előterében Bakai Kálmán al-
polgármester, Farsang Péterné kép-
viselő és Vécsey László országgyűlé-
si képviselő

Mága Zoltán és a Primarius szimfonikus- és kamarazenekar

A koncert előtt lépett fel Szerekován 
János operaénekes és Somorjai Márk

Pető Gábor plébános és a Somorjai 
Péter egy emlékplakettel mondott 
köszönetet a hegedűművésznek

Mága Zoltán a leg- 
fiatalabb nézőknek  

személyesen adta át a CD-jét

A Szent Anna- 
templomhoz várják  
az érdeklődőket
Április 9-én, 15 órakor Kere-
pes tojásfájának díszítésére vár-
ják a gyerekeket, a szülőket és 
a nagyszülőket. A programmal 
párhuzamosan a Szent Anna-
templom kertjében a kicsiknek 

Farkas Domonkos alpol-
gármester és Nagy Anna képvi-
selő a februári testületi ülésen 
felajánlotta egy havi tisztelet-
díját, amivel hozzájárulnának a 
110 éves Szent Anna-templom 
felújításához. A támogatásból a 
kerítést és a kaput szeretnék ki-
javítani. Április elején elkezdik 
a lakatos munkálatokat, majd 

tojáskeresést szerveznek, ahol 
apró csokitojásokat kell össze-
gyűjteni. 
 Nagy Anna képviselő, a 
program szervezője azt kéri, 
hogy akinek lehetősége van, 
hozzon magával színes mű-
anyag tojásokat. A húsvéti 
programra mindenkit szeretet-
tel várnak.

önkéntes munkával szeretnék a 
kerítés festését megoldani. Az 
önkénteseket április 30-án 9-től 
13-ig várják. Tíz évvel ezelőtt 
Nagy Anna hasonló módon tá-
mogatta a templom felújítását, 
akkor járdát építettek és dísz-
burkolatot kapott a templom ud-
vara. Szeretettel várnak min-
denkit erre az alkalomra is.



6 SZERVUSZ,  KEREPES SZERVUSZ,  KEREPES  7

INTERJÚ

A legnagyobb horderejű beruházás 
A TÉRSÉGI VASÚTFEJLESZTÉS VOLT 

CIKLUSZÁRÓ INTERJÚ VÉCSEY LÁSZLÓVAL, A PEST MEGYEI 6. SZ. 
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET KÉPVISELŐJÉVEL 

Vécsey László 2018-ban, a Pest megyei 6-os számú, gödöllői központú választókerületben, (Aszód, 
Bag, Domony, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, 
Nagytarcsa, Szada, Vácegres, Váckisújfalu, Verseg) a Fidesz-KDNP jelöltjeként meggyőző fölénnyel került a 
parlamentbe. 1989-től a Fidesz tagja, 2009-2013 között a Fidesz gödöllői szervezetének elnöke, 1994-1998 
között önkormányzati képviselő, 1998-2014 között Szada Nagyközség polgármestere. 2010-től ország-
gyűlési képviselő. Ebben a ciklusban a Törvényalkotási Bizottság egyik alelnökeként is tevékenykedett.

INTERJÚ

K ezdjük a beszélgetést a Törvényal-
kotási Bizottságban végzett mun-
kájával. Ezt a bizottságot legin-

kább jogi végzettségű képviselők alkotják. 
Ön, hogy került ide és mi volt a feladata?
 – A Parlament főbizottságaként is em-
legetik, melyben mindenről tárgyalunk: 
ami a parlament elé kerül az átmegy a bi-
zottságon. Éppen ezért rendszeresen ülése-
zik, gyakorlatilag minden héten. Az inten-
zív munka nagy teherbírást igényel, ezért a 
pártok – jellemzően – a legnagyobb mun-
kabírású képviselőiket delegálják ide. Az 
itt végzett munka eredménye meghatároz-
za a magyar emberek biztonságát és jólétét. 
A bizottságban elsősorban a jogszabály-
tervezetek tartalmi kérdéseivel foglalko-
zunk, ha úgy tetszik, az életszerűségével, 
a társadalmi hasznosságával és a várha-
tó eredményeivel. Ez az oka annak, hogy a 
bizottság többsége különböző végzettségű, 
így a vizsgált jogi kérdéseket a lehető leg-
szélesebb és legszínesebb nézőpontokból 
tudjuk áttekinteni. 

– A bizottság alelnökeként közvetlen rá-
látása volt a törvényalkotás folyamatá-
ra. A mindenkori bizottságnak lehetősége 
van arra, hogy egy törvényalkotás vitá-
jában újabb módosító javaslatokat fogal-
mazzon meg. Ebben a ciklusban is több 
törvényhez nyújtottak be módosítást. Me-
lyiket emelné ki és miért?
 – Gyakorlatilag minden törvényjavas-
lathoz érkeznek be módosító indítványok. 
Az elmúlt évből, az általunk előkészített 
törvényekből én a legfontosabbaknak a 
gyermekvédelmi törvényt tartom, de több 
kiemelkedő fontosságú törvényt is előké-
szítettünk. Ugyanakkor egy dolog az elő-
készítés, a legfontosabb egy képviselő te-
vékenységében, hogy mit szavaz meg, 
hogy mire mond igent: az a valódi politi-

kai tett.  Ezért szavaztam meg azokat az 
intézkedéseket, amelyek által a magyar 
családok gyarapodhatnak, a hazánk pedig 
megerősödhet. De törődnünk kell azokkal 
is, akik országunkat az elmúlt 50-60 év-
ben elhozták idáig a hátukon – ezért vezet-
tük be a nyugdíjprémiumot és adtuk vissza 
a 13.havi nyugdíjat. Ugyanakkor hosz-
szú távon gondolkodunk nemzeti közössé-
günkről, ezért figyelmünk középpontjában 
a következő nemzedék áll, ez az oka an-
nak, hogy megszavaztam a 25 év alattiak 
jövedelemadó-mentességét, hiszen fontos, 
hogy az élet indulását a fiatalok számára 
könnyebbé tegyük. 

– A Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
több választókerületben új jelöltet indít. 
Pest megye 6. számú választókerületében 
nincs változás, ami azt jelenti, hogy ismét 
Ön indulhat. Szívesen vállalta az újabb 
megmérettetést?
– Mi lehetne nagyobb megtisztelte-
tés, mint szülőföldem fejlődését szolgál-
ni? Számos területen sikerült komoly fej-
lődést elérnünk az elmúlt években annak 
ellenére, hogy az uniós csatlakozásunk-
kor Demszky Gábor – akkori főpolgár-
mester – elérte, hogy Pest megye egy ré-
gióba kerüljön Budapesttel. Ez az oka 
annak, hogy térségünk finanszírozása je-
lentősen elmaradt a hasonló fejlettségű ré-
giókhoz képest. Ez most, ebben a 2027-ig 
tartó időszakban végre megváltozott: le-
váltunk Budapestről, így komoly összegek 
érkeznek térségünkbe. Célom, hogy ez-
zel a lehetőséggel a leghatékonyabban tud-
junk élni, és az itt élő emberek környezete 
és életszínvonala ugrásszerűen fejlődhes-
sen! Ez mindannyiunk közös érdeke. Ezt 
úgy tudjuk megvalósítani, ha a települések 
lehetőségeit nem külön-külön, hanem ösz-
szességében, térségi szinten kezeljük. Ez 

egy térségi kihívás, melyre (kellő hely-
ismerettel) térségben gondolkodva kell 
megoldást találnunk - legyen szó közle-
kedésről, egészségügyről, oktatásról vagy 
környezetvédelemről. Ez az, amit szíve-
sen vállalok.

– Az országgyűlési képviselőktől azt vár-
ják a választók, hogy jelenjen meg min-
den programon, lobbizzon a települé-
sekért, szóljon az érdekükben és még 
lehetne sorolni. Ezt a saját választókerü-
letében hogyan tudta megoldani, illetve 
hogyan tudta tartani a kapcsolatot a vá-
lasztókkal?
 – A világjárványt megelőző 10 évben 
kiemelten figyeltem arra, hogy minden ren-
dezvényen ott legyek, melyre meghívást 
kapok. Ezen felül minden évben legalább 
egyszer tartottam fogadóórákat a települé-
seken, de e-mailben, levélben és telefonon 
is rengetegen kerestek meg, én pedig öröm-
mel segítettem, ahol tudtam. Mivel itt éltem 
le az egész életemet és 12 éve dolgozom a 
térség fejlődéséért és az itt élő emberekért, 
így ismerem az emberek problémáit és a 
legtöbben ismernek engem is. Az elmúlt 
két évben a COVID-járvány miatt a szemé-
lyes kapcsolattartásra sajnos nem volt lehe-
tőségünk, ezért ebben az időszakban online 
fogadóórákat tartottam, illetve munkatár-
saimmal többször végig telefonáltuk a leg-
veszélyeztetettebbeket, az itt élő időseket, 
hogy miben tudnánk nekik segíteni. Volt, 
akinek jó szóval, volt, akinek bevásárlás-
sal, de olyan is akadt, akinek egészen egyé-
ni probléma megoldásával tudtunk segíteni 
ebben az emberpróbáló időszakban.

– A választókerületében nagy lendülettel 
zajlanak a beruházások. A térség egyik 
legnagyobb beruházása a gödöllői uszo-
da megépítése volt. A hírt 2014 márciu-

sában jelentették be, és a komplexumot 
– főleg a gödöllőiek örömére - 2021. dec-
ember 3-án adták át. Miért csúszott eny-
nyit a kivitelezés és a Gödöllő Városi és 
Térségi Uszoda hogyan hat majd a térség 
sportéletére?
 – A Gödöllő Városi és Térségi Uszoda 
kulcseleme a térségi uszodaprogramunk-
nak, melynek keretében felújítottuk a Kis-
tarcsai Uszodát, most pedig az Aszódi 
Uszodát építjük újjá. Amennyiben Gödöllő 
Város részéről meglett volna a kellő támo-
gatás, már évekkel ezelőtt átadhattuk vol-
na ezt az uszodát, amely a környező telepü-
lések számára is épült. Bár egy intézkedése 
a Gödöllői Önkormányzatnak rengeteg ké-
sedelmet okozott, a lényeg, hogy sikerült 
megépítenünk. Számunkra kiemelkedő fon-
tosságú, hogy a magyar gyerekek az „ép 
testben ép lélek” elve mentén nőjenek föl, 
és ebben a sport és a mozgás kiemelkedő je-
lentőségű. Ám az uszoda messze nem a leg-
nagyobb beruházás az elmúlt ciklusból. Jel-
képesnek is nevezhetjük, hiszen az elmúlt 
négy évben különböző pályázati és fejlesz-
tési formában az uszodaberuházás értéké-
nek a többszöröse érkezett csak Gödöllő-
re is. A legnagyobb horderejű beruházás a 
térségi vasútfejlesztés volt, mely gyorsab-
bá, kényelmesebbé és biztonságosabbá tet-
te a vasúti közlekedést. A rengeteg megva-
lósult energetikai fejlesztéssel együtt, ezek 
azt a célt is szolgálják, hogy környezetün-
ket kíméljük, és megvalósítsuk klímacélja-
inkat 2030-ig. Fejlesztéseink fókuszában a 
családok és ezáltal a következő nemzedék 
áll, szeretnénk a mai gyerekek számára egy 
jobb országot hátrahagyni, ezért dolgozunk.

– Egy kicsit fókuszáljunk Kerepesre. A 
választókerület egyik olyan településéről 
van szó, ahol nagyon kevés pénzügyi tar-
talékkal adták át az új vezetésnek a vá-
rost. Tudott-e segíteni – akár pályázatok 
révén – a településnek?
 – Kerepesen az elmúlt két év legfonto-
sabb eredményének az iskolabővítés elin-
dulását tartom - mely hosszú évek mun-
kájának az eredménye. Megújult az iskola 

udvara is, továbbá nyolcmillió forintot ka-
pott az intézmény a tető felújítására. A kö-
vetkező tanévben végre sokkal jobb kö-
rülmények között tanulhatnak a kerepesi 
diákok. Kiemelkedő az is, hogy a nagy lét-
számú és egyre gyarapodó református kö-
zösség, a kormány támogatásával, saját 
templomot tudott építeni. Eközben a Szent 
Anna-templom is kapott 15 milliós támo-
gatást homlokzatfelújításra. Hosszú éve-
ken keresztül küzdöttek a szilasligetiek a 
Hungaroring körüli zajvédő fal megépü-
léséért, melynek az első szakasza immár 
elkészült. Az elmúlt évtizedekben nagy 
problémát jelentett az ivóvíz magas nitrát-
tartalma is, amit a DPMV Zrt. által fúrt 
két új kút segítségével sikerült orvosolni. A 
HÉV-megállókban ma már térfigyelő ka-
merák teszik biztonságosabbá a megálló-
kat. A Bajcsy-Zsilinszky utca aszfaltozásá-
ra, valamint az új bölcsőde építésére, már 
Kerepes számláján van a pénz. Ezekből is 
látszik, hogy Kerepes is előre megy, én pe-
dig örömmel segítem ezt a folyamatot.

– Emeljünk ki egy olyan problémát, 
amely régóta megosztja a kerepesieket: 
az M31-es és az M3-as között tervezett 
összekötő út megépítése egy olyan téma, 
amely – legutóbb, -  a tavaly december-
ben megtartott közmeghallgatáson  nagy 
indulatot váltott ki. A lakosság egy része 
új nyomvonal kijelölését kérte. Ország-
gyűlési képviselőként lát-e lehetőséget 
arra, hogy a lakosság kérését figyelembe 
vegyék az út megépítésénél?
 – A kerepesi szakaszon is zajlik a 
nyomvonal kijelölés, mely csak a lakosság 
és az önkormányzat bevonásával történ-
het meg. A kerepesiek akarata ellenében 
semmi nem történhet ez ügyben sem. A 
nyomvonal kijelölésében a legfőbb szem-
pont, hogy lakott területektől minél távo-
labbra kerüljön, de az is kiemelt szempont, 
hogy a természeti kincseinket megőriz-
zük, ezért az a tervezői szándék, hogy 
ahol csak lehetséges, a magasfeszültségű 
vezetékek mellett haladjon az út, hiszen 
ott sem lakóépületek, sem fák nincsenek

– Kerepesen, milyen területen lát fejlesz-
tési lehetőséget és miben tudná támogat-
ni a várost?
 – 2019-ben Budapest Önkormányzata 
gyakorlatilag leállította a HÉV rekonst-
rukciót, amit most a kormánnyal sikerült 
újraindítanunk. Ennek a hatalmas pro-
jektnek a megvalósítása nagy mértékben 
fogja javítani az itt élők életminőségét, 
hiszen gyorsabban és kényelmesebben 
juthatnak be Budapestre. A térségi elke-
rülő út szintén egy nagy beruházás lesz, 
amely egyrészt megszünteti a regge-
li és délutáni dugókat a főváros felé ve-
zető úton, másrészt lehetővé teszi Kere-
pesnek, hogy az M31-es út mellett, egy 
ipari parkot alakítson ki. Ennek révén 
a város gazdasági értelemben a saját lá-
bára állhat, és az iparűzési adóbevételek 
nagymértékű megnöveléséből adódóan 
jóval nagyobb pénzügyi mozgástere le-
het. Fontos célkitűzésünk még, hogy a 
szennyvízcsatorna-hálózat teljesen ki le-
gyen építve a településen. Így, hogy Pest 
megye végre önálló régió lett, nagyobb 
lehetőségünk lesz a teljes belső útháló-
zat fejlesztésére is.

– Napjainkban nagyon aggasztó, hogy 
Oroszország katonái bevonultak Ukrajna 
területére és kitört a háború a szomszéd-
ban.  Mi erről a véleménye?
 – Magyarország Kormánya elítélte az 
orosz támadást. Semmilyen agressziót 
nem támogatunk. Nem hagyhatjuk, hogy 
bárki belerántsa hazánkat ebbe a háború-
ba, mert nekünk a magyar emberek biz-
tonsága a legfontosabb. Most higgadt, 
nyugodt és megfontolt döntésekre van 
szükség. Nem hagyhatjuk, hogy a ma-
gyar emberekkel fizettessék meg a hábo-
rú árát!
 Nem fogunk támogatni olyan javasla-
tokat sem, amelyek hazánk gázellátását 
veszélyeztetik. Az EU és a NATO tag-
jaként támogatjuk a béke helyreállítá-
sára irányuló közös erőfeszítéseket, mi-
közben a Magyar Honvédség felkészült 
a határvédelmi és humanitárius felada-
tokra. Ehhez csatlakoztunk mi is a helyi 
szervezeteinkkel, mert meggyőződésem, 
hogy kötelességünk segíteni is. Ezért 
szervezünk adománygyűjtést az Ukraj-
nából, Kárpátaljáról Magyarországra 
menekülők számára: az aszódi, gödöllői 
és szadai Fidesz-irodákba egyaránt vár-
juk az adományokat a bajba jutottak szá-
mára (ezzel kapcsolatban is megtalálnak 
minden aktuális információt a Facebook 
oldalamon: facebook.com/vecsey.laszlo).  
Kérem, hogy aki segíteni szeretne, vi-
gye adományait a hozzá legközelebb 
lévő Fidesz-irodába, és mi eljuttatjuk azt 
a háború elől menekülők számára!

P.Gy.
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KÖZBIZTONSÁG

A leendő elsősök szülei és az iskola 
pedagógusai egy jó hangulatú be-
szélgetés során értékes informáci-

ókat cserélhettek – iskolaválasztás előtt – a 
helyi iskola kínálta lehetőségekről. 
 Február 24-én „Gyermekvédelmi tanács-
kozáson” vettünk részt a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ (SZAK) szervezésében, 
ahol az elmúlt év tapasztalatait összegezve 
fogalmaztuk meg a jövő évi gyermekvédel-
mi feladatainkat, majd Horváth Vera intéz-
ményvezető asszony, a gyermekbántalma-
zás témájában tartott egy nagyon értékes, 
gyakorlati tudnivalókkal tűzdelt előadást. 
 Óvodánk igyekszik a legtöbb városi ren-
dezvényen részt venni. Így történt ez a Ke-
repesi Kolbásztöltő Fesztiválon is, ahol 
– sok előkészület után – az óvoda az első he-
lyet szerezte meg.
 Március 1-jétől új óvodapedagógus kol-
légát üdvözölhetünk a Csicsergő Tagóvo-
dában. Kívánunk Gina néninek sok sikert, 
gyermekek adta szeretetet és azt, hogy érez-
ze jól magát köztünk, nálunk!

 A tavasz az udvari élet feléledését is je-
lenti az óvodákban. Perlaki Nikol, kerepesi 
„volt anyukánk” felajánlásával, a Szivár-
vány Székhely-intézményünk egy új tram-
bulinnal gazdagodott! Nagyon köszönjük!
 Március 7-én – személyes ismeretség ál-
tal – keresett meg minket Aknaszlatináról, 
(Kárpátalja) a Szent Anna Katolikus Ma-
gyar Óvodából az óvodavezető asszony, aki 
tartós élelmiszerek gyűjtésében kérte a se-
gítségünket, amivel a falujukon keresztül 
haladó menekülteknek és az ott maradók-
nak tud segíteni. Mindösszesen négy nap le-
forgása alatt – a szülők és a kollégák oda-
adó gyűjtésének eredményeképpen – annyi 
adomány gyűlt össze, hogy a március 15-én 
személyesen hozzánk érkező óvodavezető 
asszony alig hitt a szemének.
 Nagyon köszönjük mindenkinek azt a 
rengeteg szeretetet, aggódást és összefogást, 
amivel a gyűjtésünket támogatták!
 A Nyugati pályaudvaron több segély-
szervezet is működtet adományátvevő pon-
tot. Egy anyuka javaslatára, az óvodából 
már leselejtezett, de még használható gyer-
mektakarókat ajánlottuk fel, amelyet még 
aznap el is szállítottak a rászorultaknak. 
 Közben persze az óvodai életünk sem áll-
hat meg, hiszen a március 15-e a csákóhaj-
togatás, a menetelés és a huszár-rajzolás  
időszaka az ovikban. A gyerekek nagy iz-
galommal festették a kokárdákat, a nemze-
tiszínű zászlókat és városunk több helyére 
is elvitték, azzal is ünnepi díszbe öltöztetve 
Kerepest.
 2022-ben is elérkezett az adóbevallás idő-
szaka. A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda 
Palánta Hagyományőrző Alapítvány eb-
ben az évben is várja az 1 % felajánlásokat.
 Az alapítványunk adószáma: 
 18688038-1-13.

Tajti Krisztina óvodavezető

Tisztelt Szülők!
A Kerepesi Napközi-otthonos Óvodában a 2022-
2023. nevelési évre, az óvodai beiratkozás (sze-
mélyesen vagy online) történik az alábbi idő-
pontokban és helyszíneken:
2022. április 25-én (hétfő) 8-17 óráig a 
 SZIVÁRVÁNY ÓVODÁBAN 
 (2144 Kerepes, Szabadság út 260.),
2022. április 26-án (kedd) 8-17 óráig a 
 MESELIGET TAGÓVODÁBAN 
 (2145 Kerepes, József Attila utca 71-75.), míg
2022. április 27-én (szerda) 8-17 óráig a 
 CSICSERGŐ TAGÓVODÁBAN 
 (2145 Kerepes, Wéber Ede utca 17.).

A pótbeiratkozás 2022. május 5-én 8-17  
óráig, a Csicsergő Tagóvodában lesz.

Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2022. 
augusztus 31-ig (ill.: 2022. december 31-ig) be-
tölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyer-
meke a fenti időpont után tölti be a 3. életévét, 
óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intéz-
ményben, és a 2022-2023. nevelési évre törté-
nő óvodai felvételükről, a jogszabályban meg-
fogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó 
előírásoknak megfelelően dönt az óvoda ve-
zetője.
 2022. szeptember 1-jétől az a gyermek, aki 3. 
életévét betöltötte 2022. augusztus 31-ig, napi 
négy órát köteles óvodai nevelésben részt ven-
ni. Az Oktatási Hivatal - a szülő kérelmére - a 
gyermek negyedik életévének betöltéséig fel-
mentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, abban az esetben, ha azt a 
szülő tárgyév május 25. napjáig kérelmezi. 
 Az a szülő, aki 3. életévet betöltött gyermekét 
nem íratja be az óvodába, és a felmentés iránti 
kérelmét nem nyújtja be határidőig, szabálysér-
tést követ el, és - a szabálysértésről, a szabály-
sértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja 
alapján - szabálysértési bírsággal sújtható.
 A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda integ-
ráltan nevelő és német-magyar kétnyelvű nem-
zetiségi nevelést is folytató intézmény. Felvételi 
körzete: Kerepes város település.
 Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, 
legkésőbb 2022. június 3-ig.
 A döntéssel szemben fellebbezni - a kézhez-
vételtől számított 15 napon belül - az Oktatási 
Hivatalnál lehet.

A BEIRATKOZÁSHOZ BE KELL MUTATNI:
 •   a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 •   a gyermek nevére kiállított személyi azono-

sítót,
 •   szülő (gondviselő) személyi azonosító ok-

mányát,
 •   a gyermek oltási könyvét és 
 •   a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét 

vagy tartózkodási helyét igazoló lakcímkár-
tyáját. Tajti Krisztina óvodavezető 

ÓVODAI BEÍRATÁSOKTATÁS

ÓVODAI HÍREK
A Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és a Kerepesi Napközi-
otthonos Óvoda – két év járványhelyzet miatti kihagyás után –  
február 22-én ismételten megrendezte a Szabó Magda Művelő-
dési Ház és Könyvtár színháztermében a közös szülői értekezletét.Elöljáróban csak annyit a polgárőrökről, hogy társadalmi munkában 

(tehát fizetés nélkül) vállalják a szolgálatot, mert hiszik, hogy a lakosság 
biztonsága a legfontosabb. Ez a feladatkör rendszeres éjszakai, hétvégi 
járőrözést, folyamatos pluszmunkát, energiaráfordítást igényel. Mun-
kájukat egyéb kötelezettségeik mellett, maximális odaadással végzik. 

Aknaszlatinai (Kárpátalja) óvodának a szülők 
és az óvoda dolgozói március 15-én 
Kerepesen adták át az adományukat 

Kishuszárok az óvodában

A Kerepesi Kolbásztöltő Fesztiválon 
az óvoda csapata végzett az első helyen 

A Kerepesi Polgárőr 
Egyesület két évvel ez-
előtt alakult újjá. Ban-

gó János tavaly év végén le-
mondott az elnöki tisztségéről, 
14 év után átadta a stafétabo-
tot Tischler Jánosnak, aki októ-
ber 1-jétől az egyesület új elnö-
ke. Helyettesnek Zeller Istvánt 
választották meg, aki betegség 
miatt nem tud tevékenyen részt 
venni a munkában, ezért még 
egy helyettest fognak tavasz-
szal választani. Jelenleg 18 aktív tagja van 
az egyesületnek, ebből 10-12-en tudnak 
csak szolgálatot vállalni, így csak szűkösen 
tudják kiadni a havi szolgálatot, ezért eb-
ben az évben új tagokat is szeretnének fel-
venni.  A 2022-es munkájukhoz a legtöbb 
támogatást továbbra is az önkormányzat-
tól kapják. A február 24-én megtartott tes-
tületi ülésen, a működésükhöz betervezett 
1 millió forinthoz még plusz 500 ezer fo-
rint támogatást szavaztak meg a képvise-
lők. Kerepesen az utóbbi időben többnyire 
azért hallunk a tevékenységükről, mert ál-
talában ők érnek ki először az illegális tűz-
gyújtásokhoz. Nagyon népszerű az iskola 
előtt vállalt „zebraszolgálatuk”, azaz taní-
tási időben az iskolások biztonságos köz-
lekedésének segítése, de megemlíthetem a 
Szilasliget HÉV-megállóban erőszakot el-
követő tettes elfogásában történő közremű-
ködésüket is: tavaly júniusban két kerepesi 
polgárőr, Fogd László és Tischler János is-
merte fel és tartotta vissza az elkövetőt.  
 De kik ezek az emberek, akik szabadide-
jüket feláldozva vigyáznak a kerepesi la-
kosok biztonságára? Úgy döntöttem, hogy 
járőrözés közben próbálom megismer-
ni a munkájukat, ezért egy hétvégi, éjsza-
kai szolgálatukhoz csatlakoztam. Péntek 
este tíz órakor találkoztam a három polgár-
őrrel – Tischler Jánossal, Fogd Lászlóval 
és Sallai-Telek Andrással – a polgármesteri 
hivatal előtt. Itt rögtön kiderült, hogy azért 
ide invitáltak, és nem egy irodába, mert 
nem rendelkeznek saját telephellyel, még 
a gépjárműveiket is a közterület-felügyelet 
udvarán tárolják. 

 A polgármester adományozta szolgálati 
Ford Mondeójukba ültünk be. A polgárőrök 
rögtön bejelentkeztek a Kistarcsai Rendőrőrs 
diszpécseréhez: jelezték, hogy szolgálatba 
álltak. Ezt követően végigmentünk a meg-
szokott járőrútvonalon. Péntek éjszakához 
képest, elég nyugodtnak tűnt a város. Egy-
két csellengőt lehetett csak látni az utcákban. 
A polgárőrök felvilágosítottak, hogy ezek az 
emberek nem véletlenül sétálgatnak késő éj-
szaka Kerepesen. Várják az árut, vagyis a 
drogot – mondta a járőr vezetője. Igazukat 
talán az bizonyította a legjobban, hogy ami-
kor lelassítottunk a kapucnis fiatalemberek 
mellett, azok abban a pillanatban szétszalad-
tak. Ilyen helyzetben teljesen tehetetlenek a 
polgárőrök, csak akkor tudnának intézked-
ni, ha rendőr is lenne a csapatban. Közben a 
kerepesi körzeti megbízott bejelentkezett rá-
dión, és sajnálattal közölte, hogy aznap éj-
szaka a kistarcsai polgárőrökkel járőrözik, 
ezért nem tud a kerepesiekkel együtt dol-
gozni. A februári Gyár utcai tűz helyszínére 
is ellátogattunk, ahol a polgárőrök segítsége 
nélkül leégett volna a közeli erdő (azóta még 
kétszer volt illegális szemétégetés az utcá-
ban – szerk.). A Gyár utca közepén, és a fel-
ső végén rengeteg szemetet láttunk az utca 
jobb oldalán, a fák takarásában. Éjfél kö-
rül érdekes nyüzsgés alakult ki a Napsugár 
Ház környékén. A felületes szemlélő talán 
azt gondolta volna, hogy zenés rendezvényre 
készültek a fiatalok, de a sok prémiumkate-
góriás Mercedes, BMW és Audi láttán egy-
értelmű volt, hogy dealerek találkoztak Ke-
repesen. A polgárőrök ebben a helyzetben 
is tehetetlenek voltak. Állítólag a Napsugár 

Házat a rendőrség figyeli. Hajnali kettőkor a 
kistarcsai járőrök rádión jelezték, hogy a pol-
gármesteri hivatal hátsó bejáratánál gyanús 
mozgást látott az egyik szomszéd. Villogva 
száguldottunk a helyszínre, de nem találtunk 
senkit. A polgárőrök szerint a dealereknek 
lehetett terhes a jelenlétünk, és egy fals ri-
asztással elcsalogattak bennünket a Napsu-
gár Háztól, ahol később egy verekedés is tör-
tént, ami rendőri intézkedéssel végződött. 
Hajnali háromkor kiszálltam az éjszakai jár-
őrözésből, a fiúk négyig maradtak. Elmon-
dásuk szerint vannak olyan nagyon húzós éj-
szakák, amelyek után csak nehezen tudják 
kipihenni magukat. 

– Az éjszakai járőrözés végén Tischler Já-
nos elnököt először arról kérdeztem, hogy 
a hétvégi szolgálaton kívül még milyen 
feladatot látnak el?
 – Hétközben 24 órás telefonos ügyeletet 
látunk el, és folyamatosan fogadjuk a 06-
20-421-6094-es telefonra a lakosság hívá-
sait. Napi kapcsolatban állunk a rendőrség-
gel és a közterület-felügyelőkkel, segítjük 
az iskola és a családsegítő munkáját, HÉV 
szolgálatot adunk.

– Milyen technikai eszközökkel rendel-
keznek?
 – Két működőképes, 20 éves személy-
gépkocsink és két motorkerékpárunk van. 
Most ott tartunk, hogy mindenkinek van 
téli és nyári ruhája. Az önkormányzat tá-
mogatásából – a mostani üzemanyagárakon 
– ki tudjuk gazdálkodni az éves szükségle-
tünket, de felszerelésre, ruházatra csak na-
gyon szűkösen jut pénz. Szerencsére egy-
két helyi vállalkozó is támogat bennünket, 
így eszközbeszerzésre is tudunk egy keve-
set tartalékolni. Sajnos önálló irodával nem 
rendelkezünk, mindent az autóban oldunk 
meg. Próbálkoztunk több lehetőséggel is, 
de eddig nem sikerült előre lépni. Így az 
összejövetelekhez a városi könyvtárat szok-
tuk kibérelni, a felszereléseket pedig az 
egyik polgárőr garázsában tartjuk.

– Említette a támogatásokat. Hogyan 
tudják önöket elérni, van-e számlaszá-
muk?  
 – Az egyesületnek van egy Facebook 
oldala, ott is el lehet bennünket érni. Az 
előbb említett ügyeleti telefonszámon a 
nap 24 órájában állunk a lakosság ren-
delkezésére. Az e-mail címünk is él:  
kerepes@polgaror.hu.
 Ha valaki pénzzel támogatna bennün-
ket, akkor hívja a megadott telefonszá-
munkat és rögtön bediktáljuk a bankszám-
laszámunkat. A kisebb felajánlásokat is 
örömmel fogadjuk: van egy idősebb hölgy 
Kerepesen, aki a nyugdíjából, havonta ezer 
forinttal támogat bennünket, amelyet ez-
úton is köszönünk.  Polgár

Éjszakai járőrözés  
a POLGÁRŐRÖKKEL

Fogd László, Sallai Telek András  
és Tischler János
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PROGRAMOKOKTATÁS

A kormány első 
körben – feb-
ruár 15. és 

március 31. között 
–120 ezer noteboo-
kot juttat el a peda-
gógusoknak és a di-
ákoknak. A Kerepesi 
Széchenyi István Ál-
talános Iskola március 
7-én vehette át a szá-
mítógépeket a tanker-
ülettől. A notebooko-
kat az 5. évfolyamon 
tanuló diákok, és azok 

a pedagógusok kapták, akik 
még nem jutottak személyes 
használatú, hordozható infor-
matikai eszközhöz.
 A Dell típusú laptop mel-
lé egy egér, egy klaviatúra és 
egy laptoptáska jár, aminek az 
összértéke kb. 400 ezer forint. 
Az eszközök állami tulajdon-
ban maradnak, a diákok és a 
pedagógusok használatra kap-
ják meg azokat.

Köszönettel tartozunk Magyar-
ország Kormányának, hogy iskolánk pe-
dagógusai is megkaphatták – személyes 
használatra – a hordozható informatikai 
eszközöket. A vírus következtében, a di-
gitális oktatás szükségessége minden ta-
nárt/tanítót ezirányú ismereteinek bővíté-
sére késztetett. 2020. március 16-án egyik 
napról a másikra kellett – jelenléti okta-
tás helyett – online térben helytállva taní-
tani. Érzékelhetően problémát okozott az 
információs és kommunikációs technoló-
giák – az (IKT) eszközök – hiánya, amit 
igyekeztek pedagógusaink – több esetben 
– saját készülék megvásárlásával orvosolni. 

Az iskola tanárai örömmel  
vették át a SZÁMÍTÓGÉPEKET 

Az eszközök hiánya tanulóinknál a tanul-
mányokban történő lemaradást is okozhat-
ta, főleg azoknál a nagycsaládoknál, ahol 
több iskoláskorú gyermek is van. Nagy 
örömmel fogadtuk, hogy a következő év-
ben már az ötödikes tanulóink számára is 
elérhetővé válnak ezek az eszközök. A jö-
vőbe tekintve, mindannyian tudjuk, hogy 
a köznevelési intézményekben a minőségi 
oktatás elengedhetetlen feltétele az oktatá-
si infrastruktúra fejlesztése. Bízunk abban 
is, hogy további fejlesztések is megvaló-
sulnak még, hiszen diákjaink eredményes-
ségének ez az egyik alappillére.

Kaczurné Méder Tímea intézményvezető

Tisztelt kerepesi 
ingatlantulajdonosok! 
Bizonyára Önöknek is  okozott 
már bosszúságot magánéletük-
ben vagy munkájuk ellátása során, 
amikor nem találták meg a kere-
sett címet. A házszámtábla sokat 
segít az eligazodásban.
 

A Magyaror-
szág helyi ön-
kormányzatai-
ról szóló, 2011. 
évi CLXXXIX. tör-
vény 14/A. § (5) 
bekezdése sze-
rint, a tulajdo-
nosnak minden 
házszámmal el-

látott épületen fel kell tüntetnie a 
házszámot.

Idén két olyan esemény is lesz, ami-
kor nagyon fontos a házszámtábla 
megléte, a pontos eligazodás.
 •   2022. április 3-án országgyűlési 

képviselő-választás és népsza-
vazás lesz. 

 •   Ősszel, október 1. és november 20. 
között népszámlálást tartanak. 
Akik nem töltik ki elektronikusan 
a népszámlálási kérdőívet, azokat 
a számlálóbiztosoknak fel kell ke-
resniük.

Kérjük, saját és mások érdekében 
is helyezzenek ki épületükre ház-
számtáblát! Külterületen a hely-
rajzi szám kitételét javasoljuk.
 Településünkön sok épületről hi-
ányzik a házszám. Sajnos, gyakran 
egymás mellett lévő házakon sin-
csen, így még nehezebb a tájékozó-
dás. Nemcsak az Önökhöz látogató 
vendégek, hanem a mentők, illet-
ve orvosi ügyelet, a hatóságok, 
a szolgáltató cégek, a postások 
vagy akár a futárok életét is meg-
könnyíti, ha kinn van a házszám.
 Amennyiben valaki bizonytalan in-
gatlana pontos jelölése felől, a pol-
gármesteri hivatalban kaphat tájé-
koztatást. Érdeklődjön, hiszen nagy 
bonyodalmat okozhat, ha rossz szá-
mot tesz ki.

Kerepesi Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS  
házszámtábla 
kihelyezésére

50 DARAB NOTEBOOKOT  
kapott a Kerepesi Széchenyi 
István Általános Iskola
Az Európai Unió újjáépítési alapjának felhasználásában, az oktatás 
digitalizálására 201 milliárd forintot költ az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma. Ebből a pénzből 2025 végéig, 615 ezer notebookot, 13 500 
digitális interaktív panelt, és a robotikát fejlesztő 15 ezer kreatív eszközt 
szereznek be, ezeket 1186 település 3570 helyén osztják majd szét.

A számítógépeket Kaczurné Méder Tímea 
intézményvezető vette át 
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HÍREK

A DTkH Nonprofit Kft. a lom-
talanítást évente, ingat la-
nonként egy alkalommal, 2 m3 
mennyiségben térítésmentesen, 
házhoz menő rendszerben 
végzi, amit a lakosság 2022-től 
egész évben igénybe vehet.

Házhoz menő  
LOMTALANÍTÁS

Fontos változás, hogy 2022. janu-
ár 1-jétől a DTkH Nonprofit Kft. az in-
gatlanoknál nem helyez el cserezsá-
kot. Az új szabályozás értelmében, a 
lakosság a háztartásokban keletke-
ző szelektív hulladékot - a gyűjtés 
napján - bármilyen átlátszó zsákban, 
korlátlanul kihelyezheti az ingatla-
na elé. 
 A zöldhulladékot tavasztól-
őszig, április 1. és november 30. 
között szállítják el a lakóingatla-
nokról.
A DTkH Nonprofit Kft. minden köz-
szolgáltatási szerződéssel rendelkező 
kerepesi lakosnak 2022-ben díjmen-
tesen biztosít 32 darab zöldhulladék 
gyűjtésére alkalmas zsákot. Kerepe-
sen   a zsákokat 2022. március 23. és 
március 26. között lehetett átvenni. 
Aki erről lemaradt, az Gödöllőn és Ve-
resegyházon a DTkH Nonprfit Kft. iro-
dájában, ügyfélfogadási időben átve-
heti a zsákokat.
 Az ingyenes mennyiségen felül, a 
zöldhulladékos zsákot, 180 forintos 
darabáron az alábbi értékesítési he-
lyeken 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 átvételéhez személyes ok-
mányok NEM szükségesek.

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. 
2112, Veresegyház, Fő út 35.
 Ügyfélfogadás: szerda: 7.00-19.00
 valamint péntek: 8.00-12.00 között.
 Tel.: 28/561-200, 
 ugyintezes@dtkh.hu
 www.dtkh.hu DTkH Nonprofit Kft.

A HULLADÉK-
GYŰJTÉS RENDJE, 
2022 ÁPRILIS 

I génylést kizárólag a közszolgáltatás-
ban nyilvántartott és szerződött, ak-
tív (a szolgáltatást nem szüneteltető), 

közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező 
ingatlanhasználók nyújthatnak be.
 Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási 
időben a 06-28-561-200 telefonszámon le-
hetséges, a 4-es menüpont kiválasztásával.
A lomtalanítás NEM konténerben történik.

LOMTALANÍTÁS KÖRÉBE 
TARTOZÓ HULLADÉKTÍPUSOK:
 •   bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, ko-

mód, stb.)
 •   egyéb, fából készült tárgyak, amelyek 

a méretük miatt nem férnek el a hagyo-
mányos gyűjtőedényben,

 •   szőnyegek, padlószőnyegek,
 •   matracok,
 •   ágyneműk,
 •   textilek, ruhaneműk,
 •   műanyagok (linóleumok): padlók, kerti 

bútorok, műanyag medencék, műanyag 
játékok,

 •   személygépkocsi-, kerékpár- és motor-
kerékpár-gumiabroncsok (ezekből ház-
tartásonként max. 4 db helyezhető ki).

NEM TARTOZNAK A 
LOMTALANÍTÁS KÖRÉBE, 
ÍGY NEM SZÁLLÍTJÁK EL:
 •   zöldhulladék: gally, salak, trágya, szal-

ma, egyéb növényi és állati hulladék;
 •   építési hulladék, egyéb 

ipari hulladék, üveget 
tartalmazó nyílászáró;

 •   veszélyes elektromos, 
elektronikai készülékek 
(pl. tv-készülék, hűtő-
gép, stb.)

 •   autó- és gépalkatrészek;

 •   veszélyes hulladékok, (pl.: akkumulá-
tor, festékesdobozok, kátrányszárma-
zékok, használt sütőolaj, zsiradék, gép-
járműolaj);

 •   állati tetem, fertőző és undort keltő 
anyag;

 •   heti hulladékszállítás körébe tartozó 
háztartási, valamint gazdálkodói tevé-
kenységből származó hulladék.

A kihelyezett lom elszállítása az előre 
egyeztetett napon történik, amely a meg-
adott napon reggel 6 óráig az ingatlan 
utcafronti részére helyezhető ki! Kér-
jük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) 
kivételével, a kisebb méretű anyagokat, 
a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében bezsákol-
va, kötegelve helyezzék ki. A lomhulladé-
kot minden esetben úgy kell elhelyezni, 
hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat 
ne akadályozza, a zöldterületeket és a nö-
vényzetet ne károsítsa, továbbá ne okoz-
zon balesetet vagy ne teremtsen veszélyes 
károkozást.

IGÉNYLÉS MENETE:
1.    lépés: Önnek csak annyit kell tennie, 

hogy felhívja társaságunk ügyfélszolgá-
latát az 06-28 561-200 (4. menüpont) te-
lefonszámon (ügyfélfogadási időben).

2.    lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, el-
lenőrzi, hogy társaságunk szerződéssel 
rendelkező aktív ügyfele, majd hogy a 
szolgáltatás egyenlege elmaradást nem 
mutat. Ezt követően közösen egyeztetik 
a lomtalanítás napját és részleteit (lak-
cím, elérhetőség, kihelyezhető mennyi-
ség, stb.).

3.    lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00 
óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a 
hulladékot.

4.    lépés: Társaságunk gépjárműve elszál-
lítja a kihelyezett lomot.

FONTOS! 
A házhoz menő lomtala-
nítást kizárólag szerző-
déssel rendelkező lakos-
sági ügyfeleink vehetik 
igénybe, amennyiben 
nincs díjhátralékuk!

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A LOMTALANÍTÁS 
IGÉNYLÉSÉNEK MENETÉBEN!

április 1. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

április 8. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

április 15. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

április 22. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

április 29. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

NEMZETISÉG

Tízéves a Kerepesi Német Kultúr
egyesület, amely korábban 
Stammtisch volt, de az idők 
során egyesületté alakult.

A NÖK HÍREI

J ubileumi év ez, amely alkalomból 
visszatekintünk egy kicsit és felele-
venítjük, milyen szép eredményeket 

értünk el a tíz év leforgása alatt: iskolai-, 
óvodai német tanulási lehetőség biztosítá-
sa, énekkórus és tánccsoport működtetése, 
valamint számtalan rendezvény megszer-
vezése szerepel egyesületünk elvégzett te-
vékenységei között. A KNK nevét öregbí-
tik továbbá a bel- és külföldre szervezett 
utazások (voltunk Wittenbergeben, Berlin-
ben és Herbertingenben), illetve a rendez-
vényeink is, úgymint a Schwabenzug, Ma-
jális, Márton-nap, iskolai-, óvodai-, német 
énekversenyek, 10 sörfesztivál, bálok, va-
lamint több száz gyerek táboroztatása kül- 
és belföldön. De ha ez nem lenne elég, ak-
kor az év minden hetében, szerdánként 
találkozókat, és szórakoztató délutáno-
kat szervezünk a tagoknak. A terv, hogy jó 
egészségben mindezt folytatjuk. 
 Nemzetiségi regisztráció és a válasz-
tások előszele érezhető nemcsak a nagy-
politikában, de a nemzetiségi képvise-
lő-választásnál is. Úgy adódott, hogy a 
németségnek van országgyűlési parla-
menti képviselője a parlamentben. Nagy 
eredmény ez, mivel szavazatával és elő-
terjesztéseivel je-
lentősen támogatni 
tudta – az eddigi-
ekben is – az ösz-
szes hazai nem-
zetiség érdekeit. 
Ahhoz, hogy is-
mét legyen kép-
viselet, regisztrál-
tatni kell magukat 

a nemzetiségeknek. A ro-
mák voltak egyedül még esé-
lyesek, de nem sikerült ne-
kik összegyűjteni a szükséges 
aláírásokat ahhoz, hogy indul-
hassanak. Kerepesen, a koráb-
bi népszámlálás alkalmával, 
300 fő felett volt a németként 
számontartott lakos, akik kö-
zel egyharmada regisztrált. 
Ebből jelenleg 80 fő maradt. 
Azért ilyen kevés ez a szám, 
mert a regisztráltak közül – az 
évek során – sajnos többen el-
hunytak, vagy leiratkoztak. 
Tévhit, hogy a leiratkozás ál-
tal, a listás szavazattal bejut-
tathatják kedvenc politikai 
pártjuk listájáról annak jelölt-
jeit. Ha az országban az ösz-
szes német regisztrált – hoz-
závetőleg 32-35.000 fő – mind 
valamelyik pártlistára szavaz-
na, akkor sem érne egy egész 
mandátumot a szavazatuk. De 
mivel ez megoszlik, így vég-
képp nem érik el céljukat. Ha 
viszont Ritter Imre jelöltre 
szavazhatnak, akkor egy biztos parlamen-
ti képviselet jut be a parlamentbe, aki ki-
jelentette, hogy a mindenkori kormánnyal 
kíván együtt szavazni. 
 A KNK-nak fontos, hogy Kerepesen to-
vábbra is legyen ingyenes németoktatás és 
óvodai nevelés. Ehhez is kell a regisztráció 
és a szavazat. Gyerekeink, unokáink jövő-
je a tét. Hasznosabb a német nyelv tanu-
lása, és rossz lépés lehet, hogyha az angol 
nyelvet helyezik előnybe. A nehezebb né-
met után könnyű szerrel megtanulható az 
angol, ez fordítva nem így van. 
 Pályázatok és eredmények. Idén ed-
dig két pályázatunk volt sikeres. A pan-
démia miatt várólistás lett több tucat be-
adott pályázat. Tervezzük a majálist, a 
Schwa ben zugot, a tábort, a sörfesztivált és 
a Márton-napot, amelyekre 300.000 forint 
támogatást nyertünk. Idén az óvodával kö-
zös rendezést tervezünk.
 Pest megyében csak a NÖK érte el a 
feladatalapú támogatás maximális 100 

pontját. Országosan csak Boly, Újpetre és 
Kerepes érte el ezt az eredményt. Hogy 
mi is a pontszám? Tömören: a nemzeti-
ségi önkormányzat is az államtól kapja 
költségvetési támogatásait. Ez maximum, 
2 400 000 forintot ér évente. A NÖK-nél 
nincs javadalmazás, nincs bizottság sem, 
de nekünk nem három-, hanem ötfős a 
testületünk, így hatékonyabb a munka is, 
és nincs költség erre. Nem is kapunk te-
hát ehhez külön pénzt. Van működésre 
és van feladatra támogatás. Ezt az előző 
évek eredményei után, mondhatnám utó-
finanszírozott elven adja az állam annak, 
aki teljesít, ezt pontozzák. Van óvodai és 
iskolai német intézmény, egyesület és ci-
vil szerveződés Kerepesen. 
 A NÖK például támogatást ad a peda-
gógusoknak és a civileknek is minden év-
ben. A működési célú támogatás csak az 
egyharmada a költségvetési bevételeink-
nek. Ez 1  040  000 forint egész évre. Néz-
zük a költségeket, amik sajnos egyre drá-

gulnak: egy zenekar, korábban 
40-50 ezerért játszott, ma 100 
ezer forint alatt nem nagyon 
jön el senki. A színpad, a gye-
rekétkeztetés ma már több-
szörösébe kerül. De már 12 
éve „zsinórban” 100 pontos a 
NÖK, amely eredmény méltán 
tölt el bennünket büszkeséggel 
és megelégedéssel.

Országos énekversenyt rendeztünk Kerepesen  (2015)

2016-ban fogadott bennünket Herbertingen polgármestere

Dunaharaszti fellépés (2013)

Nemzetiségi napot tartottunk  
az óvodában (2018)
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KIDS  
lovaS angoloS  

tábor

Ajándékozzon 
gyermeke  

számára egy  
felejthetetlen 
nyári élményt!

Turnusok:
06. 27- 07. 01.
07. 04-07. 08.
08. 01-08. 05.

Gyémánt Patkó Lovarda
06-30-419-8175

LovasokTaTás  
3500 Ft/25 perc

TeLeFon:
06-30-419-8175
06-70-791-7604

•   Lovaglás
•   Angol  

nyelvtanulás
•   Kézműves  

foglalkozás
•   Íjászkodás
•   Csapatjátékok

www.gyemantpatkolovarda.gportal.hu
www. smartkids-gyermekfejleszto.hu 

ÁCS, TETŐFEDŐ 

•  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   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

A történet középpontjában a templomadó meg-
fizetése áll. Váltságul, engesztelésül fizették, hogy Isten áldása rajtuk 
maradjon életük minden területén. Ez az adó – amely egy napszámos 
kétnapi munkabérét tette ki - a templomnak ment, nem Rómának. Az 
adó megfizetése azt is mutatta, hogy kihez tartoznak a befizetők. 

Mindenkinek megvan a maga igaza. Az 
egyedüli, a legnagyobb, a legtisztább. Bővelkedünk benne, sosem 
fogy el. Ebbéli jómódunkat pedig tiszta szívből pazaroljuk mások 
gazdagítására: naponként osztjuk meg igazságunkat a másikkal. 

REFORMÁTUS EGYHÁZ

AZ IGAZSÁGRÓL
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

HITÉLET

J ézus nem a közös ügyekre fenntar-
tott, Júdás által őrzött perselyből vett 
ki. A templomadó Jézus saját ügye 

volt. De Jézusnak ennyi pénze sem volt, 
szegénnyé lett érettünk. Pétert kérte meg, 
hogy segítsen Neki, így ő is részese lett a 
csodának, ő fogta ki a halat, ő szedte ki a 
szájából a pénzt.
 Most nézzük meg a halat, ezt a mellék-
szereplőt, aki életével könnyen megítél 
minket: a halnak van saját élete és élet-
tere, a vízi élőlények megszokott köze-
gében. De az Istennek való engedelmes-
ség a megszokottól eltérő dolgot kíván. A 
cselekedet a hal szempontjából ugyan ér-
telmetlen: vegyen a szájába egy kör ala-
kú fémet? Minek? Mi értelme? Az a fém 
életidegen. Nem normális, hogy olyat ve-
gyen a szájába. Nem jóízű, nem étel. Ne-
héz és fájdalmas. Az érme miatt ráadásul 
fejnehéz lesz és nehezebben úszik. Nehe-

zebben lélegzik. Az Istennek való enge-
delmesség nem kifizetődő. Bezzeg a többi 
hal! Normális életet élhetnek, de neki egy 
fém korongot kell valahová vinnie. Rá-
adásul a horgot is be kell kapni, ami fáj. 
Megsebzi a száját és a torkát. Majd kihúz-
zák a világából oda, ahol halál vár rá. Mit 
szól ehhez a többi hal? Nyilván azt gon-
dolják róla, hogy ostoba! De mi értelme is 
volt ennek a cselekedetnek?! Ha valame-
lyik hal bátor, és kinéz a vízből, mit lát? 
Semmi értelmeset. De egy másik világ-
ból, egy másik élettérből, egy másik di-
menzióból és egy másik nézőpontból ez 
a hal pedig óriási dolgot visz végbe. Az 
üdvtörténet főszereplőjét, az Isten Fiát se-
gíti. Olyan szolgálatot tesz, ami minden 
más hal fölé emeli őt: egyedi módon szol-
gálhatja az Istent. 
 Jézus tudta, hogy számíthat a hal-
ra, és nem kell miatta szégyenkeznie. A 

hal megbízható volt, nem úgy viselke-
dett, mint a terméketlen fügefa. Amikor 
kellett, akkor feláldozta kényelmét, éle-
tét. Feláldozta terveit, életmódját, erejét. 
Feláldozta magát egy más világban élő, 
olyan élőlényekért, akik megeszik őt, de 
mivel Jézus kérte, Jézusért megtette. Éle-
te új értelmet nyert, de a többi hal számá-
ra ő csak egy ostoba bolonddá vált. Hi-
szen minek is figyelt az Istenre, szenvedés 
és a végén pusztulás lett a vége, ahelyett, 
hogy saját magáért élt volna. Kényelmé-
ért, élvezeteiért létezve, élhetett volna, 
mint hal a vízben. Ugyanakkor, ha így 
tesz a hal, akkor teremtője szempontjából 
lett volna értelmetlen az élete. 
 Mit gondolsz, kinek a véleménye szá-
mít? A többi halé, vagy a teremtőé? Mit 
gondolsz, ki adta az életet, az életteret, 
és ki fog mindennek véget vetni? A többi 
hal, vagy a teremtő? A jó gazda a haszon-
talant kiveti, és annak adja azt az élette-
ret, aki megbecsüli azt.
 Református Istentisztelet minden 
vasárnap 9.00-kor a Szilasligeti Kö-
zösségi Házban. Az igehirdetések az  
elpadrehun1 YouTube csatornán is elér-
hetők. 

Koncz Zoltán református lelkész

„De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, 
vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. 
Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, 
vedd ki, és add oda nekik értem és érted."(Máté 17:27)

Ki keményen, ki még keményebben. 
Ezzel próbálunk meg rendet vágni 
a kesze-kusza világban, a homá-

lyosban: a másikban. Mert hát mégiscsak 
az az igaz, ahogyan mi látjuk, érezzük, 
mondjuk. 
 „Megmondtam neki az igazat”. Eb-
ben ütközünk és ütköztetünk. Őszin-
teségünk napjai pedig a feszültségek, 
a konfliktusok, a háborúk idejei lesz-
nek. Ezt látjuk a nagyvilágban, határa-
inkon kívül és belül. Kegyetlen a világ – 
mi tettük azzá. Tele van háborúval – mi 
vívjuk azokat.

 Pedig csak az igazságot mondjuk. Az-
zal igazolunk, azzal teszünk sok min-
dent jogossá. Közelmúlt, vagy régmúlt 
sebeivel magyarázzuk haragunkat, csa-
pásaink, ellenszenvünk, gyűlöletünk 
igazságát, jogosságát. Mert igazunk van.
 És ezt az igazságot szenvedjük naponta, 
ez szüli a távolságot ember és ember között, 
közted és köztem. Ez nyomorít meg, ez ítél 
meg, és ítél el jogosan – még önmagunkat 
is… mert szeretet nélküli. 
 Isten országa, igazsága azonban nem 
ilyen. A Jézusban közel jött világ kegyelem-
mel teli. Irgalma mindig felülírja az igazsá-

got.  Krisztus, aki a golgotai útján hordozta 
az „igazságaink” súlyát, következménye-
it, a kereszten szabadított meg azok életet 
romboló valójától. Helyettünk, értünk, mi-
attunk halt meg. Bárki olvassa a beszámoló-
kat arról a történetről, egy végtelenül igaz-
ságtalan, korrupt, elferdült, evilági, mai 
történetet lát. Ebbe érkezett AZ IGAZSÁG, 
hogy kegyelemmé váljon. A tiéd, az enyém, 
mindenkié.
 Ahol a szeretet és az igazság kéz a kéz-
ben járnak, ott van a mennyek országa. Va-
jon közöttünk is ez történik? A pártoskodó, 
uralkodni vágyó szívünk, életünk beleka-
paszkodik-e böjt idején (is) a krisztusi ir-
galomba? Meglátja-e egyetlen reménysé-
günket, a golgotai keresztet, ahol az Isten 
irgalma igazságtalanságon keresztül árad 
felénk (hiszen nem mi bűnhődtünk)?
 Nincs más igazság a Krisztuson kívül. 
Könyörögjünk a háborúk, a honi viszá-
lyok közepette az ő irgalmáért, bűnbocsá-
natáért, hogy Isten igazsága, Krisztusa 
életté váljon bennünk is, ma is. 

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

VízVezetékszerelés • duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. Nyugdíjas kedvezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

sebők richárd egyéni vállalkozó
Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

kerepesen!

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!

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

 

Kistarcsa, Szabadság út 32.
NYITVATARTÁS:

Hétfő-péntek: 630-1830 • Szombat: 700-1400

Kistarcsa péKség

 •  �Helyben sütött péKsüteményeK
 •  �Kenyerek�100 %�természetes�alapanyagokból
 •  �Szendvicsek
 •  �Meleg�reggelik
 •  �Cserpes�tejtermékek
 •  �Kávé,�tea
 •  �Sütemények�
 •  �Méhes-mézes�szörpök�
 •  �Hot-dog,�hamburger

…és még annál is több!  
Várjuk egy finom reggelire,  

ebédre, kávéra helyben fogyasztással 
vagy akár elvitelre is!
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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

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 asszisztencia 06-28/561-059  
Előzetes bejelentkezés alapján.  
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
Hadnagy Zsolt
Félfogadása csak előzetes időpont egyeztetés  
után az alábbi számon:  06-28/561-050/102-es mellék 
hadnagy.zsolt@kerepes.hu

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: 9-13 
Dr. Havay Miklós
H: 14-18, K, Cs: 9-12, Sze: 15-18, P: 14-18
Wéber Ede utca 1., 06-28/482-640 
Dr. Szakolczai Zsuzsanna
H, Sze: 14-18, K, Cs, P (páros): 8-12, P (páratlan): 14-18
A rendelési időn belül telefonos időpontegyeztetés 
szükséges. Kérjük, hívják az Önök utcájához tartozó 
orvosi rendelő telefonszámát, vagy kérdés esetén a 
06-70/315-7950-es önkormányzati vonalat.
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 

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.

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.

Danone 
joghurt
Több ízben
Eper 
4 x 125 g,
 698 Ft/kg

Akciós ajánlatunk:
március 30. - április 5.

Univer ketchup
Csemege
470 g, 1402 Ft/kg

Milka Nyuszi 45 g
 szuper:  
DarkMilk nyuszi
50 g, 7980 Ft/kg

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

659Ft

399Ft



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!


