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A közszolgálati jogviszony időtartama:
 határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.        
Foglalkoztatás jellege:
 teljes munkaidő.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lakossági bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés. Pályázatok 
adatszolgáltatása, adminisztratív feladatainak elvégzése. Az ön-
kormányzat vezetőinek döntését igénylő műszaki ügyek előkészí-
tése. A képviselő-testület döntését igénylő ügyeinek előkészítése, 
előterjesztések készítése, végrehajtása. Beruházások előkészítése, 
végrehajtása. Beszerzések lebonyolítása, közbeszerzésekhez mű-
szaki adatok szolgáltatása. Főépítészi adminisztációs feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendel-
kezései, valamint a(z) Kerepes Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők juttatásairól szóló 1/2017. (II.2) önkormányzati ren-
deletben meghatározott 50 000 Ft-os illetményalap, 30%-os illet-
ménykiegészítés, nyelvpótlék, cafetéria juttatás és a bankszámla-
hozzájárulás az irányadók.                    

Pályázati feltételek:
 •   magyar állampolgárság,
 •   cselekvőképesség,
 •   büntetlen előélet,
 •   főiskola vagy egyetem, műszaki, építészmérnök, településmér-

nök, gépészmérnök, építőmérnök, település-fejlesztési vagy vi-
dékfejlesztési szakképzettség,

 •   vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
  
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 •   fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. szá-

mú melléklete szerint;
 •   iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok máso-

lata;
 •   3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a köz-

szolgálati tv. alapján, vagy az igazolás másolata arról, hogy a do-
kumentumot a pályázat benyújtásáig kérelmezték;

 •   nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztve-
vők megismerhetik;

 •   nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról;
 •   nyilatkozat – a pályázattal összefüggésben – a személyes adatok 

kezeléséhez való hozzájárulásról.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 6.
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
 Hadnagy Zsolt nyújt, a 06/28-561-063 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 •   elektronikus úton, Bolyky Boglárka részére, a bolyky.boglarka@

kerepes.hu e-mail címen keresztül.

A részletes pályázat a www.kerepes.hu honlapon található.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Műszaki osztályvezető- 
helyettest keres  
a polgármesteri hivatal

A Kerepesen élő, 1932-
ben született Gerhát József-
né, (leánykori nevén: Gerhát 
Malvin) áprilisban töltötte be 
90. életévét. Születésnapja al-
kalmából az Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr által aláírt em-
léklappal, virágcsokorral és 
ajándékkal, Gyuri cza László 
polgármester és Lénártné Ko-
vács Gyöngyi anyakönyvveze-
tő köszöntötte Malvin nénit. 
 Az ünnepelt Galgamácsán 
élt 1961-től 2019-ig. Két fia 
született, Tibor és József. Éve-
kig a telet (novembertől-ápri-
lisig) Tibor fiánál töltötte Szi-
lasligeten, majd 2019-ben 
hozzáköltözött és azóta is itt él. 
Négy unokája van. József gyer-
mekei Isaszegen élnek (Csaba 
és Anikó). Tibor gyermekei kö-
zül Annamária Budapesten él, 
aki gyakran látogatja őt a déd-
unokákkal, akik mindig szeb-

A csapadékos időjá-
rást követően több települé-
sen okoz gondot a megnöve-
kedett belvíz, összegyülemlett 
esővíz. A nagyobb vízkárok 
megelőzése érdekében különös 
gondot kell fordítani a vízelve-
zető árkok, átereszek meglé-
tére, tisztítására, karbantartá-
sára.
 A talaj vízbefogadó-képes-
sége egyre inkább csökken, a 
belvíz-gondok elkerülése ér-
dekében nagyon fontos a víz-
elvezetők karbantartása, tisztí-
tása. A belterületi vízelvezető 
árokrendszerek karbantar-
tása az év minden időszaká-
ban kiemelt fontosságú, és 
fontos hangsúlyozni, hogy ez 
a tevékenység az állampolgá-
rok feladata is.
 A jelentős mennyiségű csa-
padék miatt kialakulhatnak 
belvizes elöntések, ezért kér-
jük, hogy: a lakosok biztosít-

Születésnapi köszöntő 
 – Malvin néni 90 éves

Vízelvezető árkok, átereszek 
tisztításának és karban- 
tartásának fontossága

Vécsey László Gödöllőn vette át a megbízólevelét

Pest megye 6. számú választó-
kerületében VÉCSEY LÁSZLÓ  
a Fidesz-KDNP jelöltje győzött

VÁLASZTÁS HÍREK

Az április 3-án megtartott 
országgyűlési választáson 
százszázalékos feldolgozottság 
mellett Vécsey László, a 
Fidesz-KDNP jelöltje győzött. 

A választókerület 17 településén 
összesen 87.913 fő mehetett el 
szavazni (négy éve 87.802 fő), 
akik közül 65.769-en (74,81%) 

éltek alkotmányos jogukkal (négy éve 
73,87%). Ez magasabb az országos átlag-
nál (69.59%). Érvényesen 65.073-an sza-
vaztak.
 Gödöllőn a 27 szavazókörben 24.724 
szavazó (78,64%) adta le a szavazatát. A 
választókerület legnagyobb településén 15 
szavazókörben Honh Krisztina (Egység-
ben Magyarországért) került az első helyre, 
Vécsey László (Fidesz-KDNP)12 szavazó-
körben győzött.
 Kerepesen a nyolc szavazókörben ösz-
szesen 6319-en (74,56%), míg Kistarcsán 
7873-an (77,09%) jelentek meg, ez mind-
három település esetén magasabb, mint a 
6. számú választókerület átlaga (74,81%). 
 Kerepesen Vécsey László öt szava-
zókörben győzött, három szavazókörben 
(2. számú, 6.számú, 7.számú) pedig Hohn 
Krisztina lett az első.
 Kistarcsán a szavazókörökből hetet Vé-
csey László nyert meg, egyet – a 8. számú 
szavazókört – Hohn Krisztina.

A voksok összesítése alapján az alábbi 
sorrend alakult ki a jelöltek között: 
1.      Vécsey László József Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség – Keresztényde-
mokrata Néppárt 33.188 szavazat, 
49,05%

2.     Hohn Krisztina Demokratikus Koa-
líció – Jobbik – Momentum – Magyar 
Szocialista Párt – Lehet Más a Politika 
– Párbeszéd 25.826 szavazat, 38,17%

3.     Halász Géza Mi Hazánk Mozgalom 
3.911 szavazat, 5,7%

4.     Bősze Gábor Magyar Kétfarkú Kutya-
párt 2.290 szavazat, 3,38%

5.     Kopka Sándor Megoldás Mozgalom 
1.178 szavazat, 1,78%

6.     Antal Tamás független 880 szavazat, 
1,30%

7.     Szibilla László Normális Élet Pártja 385 
szavazat, 0,57%

Az új Országgyűlésben  
a Fidesz-KDNP ismét kétharmados  
többséggel rendelkezik majd
A mostani választáson két pártszövetség és 
egy párt osztozott a listás mandátumokon, 
az alábbiak szerint:
Fidesz-KDNP (135 fő – 87 egyéni és 48 
listás), szavazat: 3.060.706 (54,13%)
Demokratikus Koalíció, Jobbik, Mo-
mentum, MSZP, Párbeszéd, LMP (57 fő 
– 19 egyéni és 38 listás), szavazat 1.947.331 
(34,44%)
Mi Hazánk Mozgalom (6 fő – 0 egyéni és 
6 listás), szavazat 332.487 (5,88%)
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata (1 fő listás), szavazat 
24.022

A külhoni magyarok közül a névjegy-
zékbe 456.129-en vetették fel magu-
kat, ami a teljes szavazókorú népesség 
5,55 százaléka. Összesen 318.083-an 
szavaztak, ebből 268.766 volt érvé-
nyes. Az NVI adatai szerint 93,56 szá-
zalékuk a Fidesz-KDNP pártszövetség-
re szavazott. Az Ellenzéki Szövetség a 
voksok 4,10 %-át, a Mi Hazánk Moz-
galom 1,05%-át kapta, a többi párt en-
nél kevesebbet.
 Ebben a ciklusban Vécsey Lászlón kívül 
nem lesz más, gödöllői érdekeltségű tagja 
az új parlamentnek.

 Négy évvel ezelőtt listáról került be 
Hohn Krisztina, aki az LMP színeiben po-
litizált. 

Érvénytelen lett  
a gyermekvédelmi népszavazás
Az országgyűlési választásokkal párhu-
zamosan tartották a kormány által kezde-
ményezett, négykérdéses gyermekvédel-
mi népszavazást is, de a referendum nem 
érte el az érvényességi küszöböt.

Átvette parlamenti képviselői  
megbízólevelét Vécsey László
Gödöllőn a VÜSZI Kft. Dózsa György úti 
épületében április 21-én a gödöllői képvi-
selő-testületi ülés előtt adta át dr. Szőke 
Pál, a választókörzet választási bizottsá-
gának elnöke, Vécsey Lászlónak a meg-
bízólevelét. 
 A megbízólevél átvételét követően Vé-
csey László – aki az eseményre feleségé-
vel, támogatóival és a választókerülethez 
tartozó több település polgármesterével 
érkezett – köszönetet mondott a válasz-
tópolgároknak. Vécsey László kihang-
súlyozta: hiszi, hogy negyedszeri meg-
választásával azok is nyertek, akik nem 
rá szavaztak, ugyanis fontosnak tartja 
az együttműködést a választókerülethez 
tartozó valamennyi település vezetésével, 
köztük a gödöllőivel is, mert a különutas 
próbálkozásokkal szemben, összefogás-
sal nagyobb eredmények érhetők el.

Egyéni képviselők 1990 és 2022 között
A mindenkori gödöllői központú válasz-
tókerület eddigi egyéni országgyűlési 
képviselői voltak:
 1990–1994: Gémesi György (MDF)
 1994–1998: Gémesi György (MDF)
  1998–2002: Gémesi György  

(MDF-Fidesz)
  2002–2006: Gémesi György  

(Fidesz-MDF)
  2006–2010: Fenyvesiné Deák Valéria 

Eszter (MSZP)
  2010–2014: Vécsey László  

(Fidesz-KDNP)
  2014–2018: Vécsey László  

(Fidesz-KDNP)
  2018–2022: Vécsey László  

(Fidesz-KDNP) Polgár

sák az ingatlanjaik előtti köz-
területi csapadékelvezető 
árkokban a szabad vízlefolyást, 
a tulajdonosok gondoskodja-
nak az ingatlanuk területén fel-
gyülemlett csapadék belvíz-
elvezető rendszerbe történő 
kivezetéséről. A települések 
árokrendszerei csak akkor tud-
ják hatékonyan elvezetni a fel-
gyülemlő és lefolyó vizet, ha 
karbantartásuk folyamatos. A 
tisztítással elérhető, hogy a ki-
alakított rendszerek a lehető 
legtöbb vizet elvezessék.
 A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény végrehaj-
tásáról szóló 30/1988.(IV.21.) 
MT rendelet 33.§(1) bekezdé-
sében foglaltak szerint a közút 
mellett fekvő ingatlan tulaj-
donosa köteles gondoskodni 
arról, hogy az ingatlanáról a 
közútra, vagy az árokba hor-
dalék és csapadékvíz ne ke-
rülhessen.

bé teszik a napjait. Gábor uno-
kája Mammendorfban él, vele 
és a dédunokákkal Skype-on 
tartják a kapcsolatot, de évente 
személyesen is meglátogatják. 
Malvin mama – ahogy a déd-
unokák hívják – szeret a kert-
ben tevékenykedni, még most 
is kapálgat, amennyire az ere-
jéből telik. 
 A Kerepesi Önkormányzat 
és a település lakosainak nevé-
ben kívánunk boldog születés-
napot, jó egészséget és hosszú, 
boldogságban és szeretetben el-
töltött éveket!
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33. dicsőséges  
TAVASZI HADJÁRAT

HAGYOMÁNYŐRZŐ  
locsolkodás a Pávakörrel

KEREPESRE 13 LOVASHUSZÁR ÉRKEZETT 

HÚSVÉTHÉTFŐN ÖT HELYSZÍNEN VÁRTÁK A LOCSOLÓKAT

A VÁROS ÉLETÉBŐL

A legkisebb leány itt még nem 
gondolta, hogy mekkora zuhatagot 
kapnak a nyakukba A két kislány próbált elbújni

A Történelmi Lovas Egyesület által alapított, Közép-Európa legjelentő-
sebb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata, a Tavaszi Emlékhad-
járat, 2022. március 27. és május 29. között anyaországbeli és felvidéki 
események sorozatával emlékezik meg a dicsőséges tavaszi hadjáratról. 

Idén III. alkalommal rendeztük 
meg városunkban a ha gyo-
mányőrző locsolkodást.

A Kerepesi Hagyományőrző Pávakör 
Egyesület tagjai népviseletbe öl-
tözve évről évre járják húsvéthét-

főn városunk utcáit, és a sok szép locsoló-
vers elszavalása után vödörből, kannából 
öntik nyakon a lányokat. Idén öt helyszí-
nen fogadták a locsoló fiúkat, szólt a mu-
zsika, és a tánc sem maradt el. A Kere-
pesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület 
2018-ban kezdte feléleszteni ezt a nagy-
szerű hagyományt. Sajnos a járvány okoz-
ta helyzet miatt két évet ki kellett hagy-
nunk, így mi is izgatottan fogtunk hozzá a 
szervezéshez. 
 A fiúk először a Szilaslige-
ti Közösségi Házhoz vonultak, 
vízzel teli kannákkal felfegy-
verkezve, Dósa Zoltán és zene-
kara, valamint Munkhárt Ádám 
vendégzenész kíséretével. A lá-
nyok itt várták őket, akkor még 
szárazon, illetve a Szilaslige-
ti Nyuszi Kulturális Egyesü-

let fogadta a locsolókat és az érdeklődőket 
házi süteményekkel és üdítőkkel. 
 A második helyszín a Juhász Gyula utcá-
ban volt, ahol a Molnár-Árva család vendé-
gelte meg a résztvevőket és az érdeklődőket.  
Innen vonultunk tovább a Hársfa utcába, 
ahol a Sipos család látott minket vendégül. 
A Mező utcába érve először a Kerepesi Né-
met Önkormányzat asztalát láttuk meg, tele 
házi süteményekkel és frissítőkkel, kicsit 
tovább haladva pedig a Mező család nagy, 
rendezvényes sátrát pillantottuk meg. 
 A fogadó családok mind egyesületünk 
tagjai voltak, akiket nagyon jól ismerünk, 
ugyanis a gyerekeik a Pávakörben táncol-
nak, de több család a felnőttek révén érin-
tett, és vannak olyan családok is ahol min-
denki. A végső helyszín a Szabó Magda 

Művelődési Ház volt, itt már összegyűl-
hetett mindenki, voltak gyermekjátékok, 
eszem-iszom, dínom-dánom.
 Nagyon büszkék vagyunk az ilyen, és 
hasonló hagyományainkra, amiket mi már 
csak őrzünk. Idősebb tagjaink – még gyer-
mekként – meg is élhették ezeket a szoká-

sokat, ezért át tudják adni azo-
kat a fiatalabb generációknak, 
akik lelkesen „szívják” ma-
gukba a tudást, és általuk az 
idősebbek is újra átélhetik eze-
ket a szokásokat a saját maguk, 
és az érdeklődők legnagyobb 
örömére.

Kocsis Borbála, Pávakör elnöke,  
fotó: Almássy Bettina

A locsolókat Dósa Zoltán és zenekara kísérte

A Szilasligeti Közösségi Háznál  
kezdődött a Pávakör programja

A második helyszín  
a Juhász Gyula utcában volt

A Mező utcában is várták a locsolókat

K ét éve a koronavírus-járvány miatt 
elmaradt a rendezvénysorozat, ta-
valy pedig két hónapos csúszással 

rendezték meg. Idén a 33. Tavaszi Emlék-
hadjárat „nagy menete” március 31-én Hort-
ról indult és Jászfényszarú, Boldog, Hatvan, 
Jászberény, Jászdózsa, Nagykáta, Tápióbics-
ke, Szentmártonkáta, Tápiószecső, Kóka, 
Sülysáp, Dány, Dány-Szentkirály, Isaszeg, 
Gödöllő érintése után, június 7-én ért Sza-
dára, és még ugyanezen a napon – párhuza-
mos programként – Kerepesre is. A Tava-
szi Emlékhadjáratok fővárosa minden évben 
Isaszeg, ahol április 6-án – a csatabemutatón 
kívül – egy egész napos kulturális rendez-
vénysorozat részese is lehetett a közönség. 

Hagyomány, hogy az isaszegi 
program után egy kis csapat le-
válik a főseregről, és Ke repes-
Mogyoród-Fót-Dunakeszi 

érintésével, Vá-
con csatlakozik a 
fősereghez. A zá-
rórendezvény május 28-
29-én lesz Pomázon.
 Kerepesre április 7-én, Fe-
renczi János, hagyományőrző 
huszár alezredes vezetésével, 
fél egyre érkeztek meg a Mo-
gyoródi Sándor-huszárok Tör-
ténelmi Lovas Hagyomány-
őrző Egyesület huszárai. A 13 
lovast a Szabó Magda Művelő-
dési Ház és Könyvtár, valamint 
Nagy Irén önkormányzati kép-

viselő ebéddel vár-
ta. A lovak is kap-
tak friss abrakot, 
majd 14 órára a szí-
nes menet átvonult 
a Hősök emlékmű-
véhez, ahol az isko-
lások és a város ér-
deklődő, emlékező 
közössége fogad-
ta a huszárokat. A 
közönség soraiban 
ott volt Bakai Kál-
mán alpolgármester 
is. Az emlékhad-

járat résztvevőit – a kerepesi 
programot szervező – Nagy 
Irén képviselőasszony köszön-
tötte. A Himnusz elhangzá-
sa után, Ferenczi János, a Mo-
gyoródi huszárok kapitánya 
megköszönte Kerepes támoga-
tását, majd a dicsőséges tava-
szi hadjáratról tartott egy rövid 

megemlékezést. A huszá-
rok egy toborzó tán-

cot is bemutattak a 
kerepesieknek. A 
táncos huszár pe-
dig az a Széche-
nyi Krisztián volt, 
akinek szépap-
ja a „legnagyobb 

magyar”, Széche-
nyi István testvére, 

Pál volt. A Kerepesi 
Hagyományőrző Páva-

kör Egyesület Pávácska gyer-
mektánccsoportja tánccal köszönte meg 
a huszárok érkezését. Az ünnepség végén 
a szabadságharc hősei előtt tisztelegve, 
Széc henyi Krisztián koszorút helyezett el 
az emlékműnél. Ezt követően az iskolások 
megnézhették a huszárok fegyvereit, a bát-
rabbak a lovakra is felülhettek. A huszá-
rok az ünnepélyes tisztelgés és koszorúzás 
után elindultak Mogyoródra.  Polgár

A lovasokat Ferenczi János  
hagyományőrző alezredes vezette

A Pávácskák tánccal  
köszöntötték a huszárokat 

Tisztelgés az emlékműnél 

A huszárokat Nagy Irén 
 képviselőasszony köszöntötte

Széchenyi 
Krisztián 
toborzó 

tánca

Az ünnepség végén az iskolások közelebbről  
is megnézték a lovakat és a fegyvereket 

A huszárok a Szabó Magda  
Művelődési Ház udvarán pihentek meg

Minden helyszínen a  
locsolkodást tánc követte
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Húsvéti tojáskeresés  
KEREPESEN

HÚSVÉTI DÍSZBE  
öltözött városunk

Húsvéti tojáskeresésre, tojásfa díszítésre és játékra 
invitálták a gye rekeket és a szülőket a képviselő-
testület tagjai. A „kincskeresés” időpontját, húsvét 
előtti hétvégé-re, április 10-re hirdették meg. A meg-
lepetéseket délelőtt 10 órától Kerepes és Szilas liget 
2-2 játszóterén, illetve azok közelében rejtették el.

Húsvét előtt – önkormányzati képviselők ko-
ordinálása mellett – összefogtak a kerepesi - 
ek, és több helyszínen, a régi ha gyo mányo- 
kat tovább éltetve, kö zösségi eseményeket 
szerveztek Szilasligeten és Kerepesen. 

KÖZÖSSÉG

Nagy volt az öröm a Gyár utcában 

Nagy Anna és Farsang Péterné  
képviselők az Előd utcai játszótéren

Sipos György képviselő apró ajándékokat kínált a gyerekeknek

A család minden tagja talált 
ajándékot az Alföldi utcai játszótéren

A Csicsergő Óvoda előtti díszkutat  
a Nyuszi Szilasligeti Kulturális  
Egyesület díszítette fel

Az Állomás utcai játszóterén is volt bőven meglepetés 

A Magtár téren Nagy Irén  
képviselő volt az egyik szervező

Hirdetés

SZERETETTEL VÁRJUK STÚDIÓNKBA, 
AHOL MINŐSÉGI, STÍLUSOS BELTÉRI  
ÉS KÜLTÉRI LÁMPÁK KÍNÁLATÁBÓL, 

kollégáink szakmai tanácsaival segítve válogathat.

Lámpastúdió 
Kistarcsa, Szabadság út 36. 
Tel.: 06-28/200-177 

www.julialampa.hu • facebook.com/julialampabolt  

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS – Hűtőgépszerelés garanciával, 
klímatelepítés és tisztítás profi eszközökkel.  
Tel.: 06-70-316-6288

SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás 
nélkül. Csatorna-kamerázás. Vízszerelés.  
Tel.: 06-20-491-5089

KERT-TELEKRENDEZÉS – Térkövezés,  
kertépítés, favágás, bozótírtás, gyepesítés,  
kerítés építés. Reális áron, ingyenes árajánlat. 
Tel.: 06-20-259-6319, 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, megbízha-
tó házaspár életjáradéki vagy eltartási szerződést 
kötne, akár nagyobb összegű első részlettel  
és magas havi díjjal, Kálny Csaba és Etelka  
+36-20-94-94-940

N agyon nagy volt az ér-
deklődés a Kölcsey Fe-
renc utca, Wéber Ede 

utca találkozásánál lévő játszó-
téren és a mellette lévő pihe-
nőhelyen. Itt Sipos György és 
Csécsei Krisztina önkéntes volt 
a szervező. A tojásfa díszítés 
hagyományát, évekkel ezelőtt 
Nagy Anna képviselő teremtet-
te meg Kerepesen, aki képvise-
lőtársainak most a szi lasligeti 
játszótereken is besegített az 
előkészületekbe.
 A Magtár téren lévő játszóté-
ren Nagy Irén, Springer Fried-
rich, Víg János önkormányzati 
képviselők és a NÖK szervezte 
a programokat.
 Szilasligeten az Állomás 
utca játszóterén Németi Beáta 

képviselő és Farkas Domonkos 
alpolgármester rejtette el az 
ajándékokat. Ezen a játszótéren 
rajzversenyt is hirdettek, amit 
Reményi Anna és Reményi Esz-
ter nyert meg. Ezen a helyszí-
nen, akik képeket töltöttek fel a 
megadott közösségi csoportok-
ba, vagy gyerekrajzzal pályáz-
tak, budapesti fürdőkbe szóló 
családi jegyet nyerhettek.
 Az Alföldi utcai játszótéren 
Megyesi Alexandra képviselő 
várta meglepetésekkel a gyere-
keket.
 A szervezők kérése az volt, 
hogy a résztvevők gyermeken-
ként csak 1 db „kincset” vi-
gyenek haza, illetve képeket 
kértek feltölteni a sikeres kincs-
vadászatról a „Kerepes, ahogy 
mi szeretjük” és a „Tegyünk 
együtt Kerepesért” közössé-
gi csoportokba. A rengeteg kép 
azt bizonyítja, hogy sikeres volt 
a húsvéti tojáskeresés.
 Az ajándékok egy részét a 
képviselők tiszteletdíjukból 
ajánlották fel. A programot tá-
mogatta a Szívvirág Virágüz-
let, a Hajnalka Virágbolt és ren-

geteg süteménnyel, édességgel 
Kerepes lakossága. Az Előd ut-
cai játszótér meglepetés aján-
dékaihoz még Gyuricza László 
polgármester is hozzájárult.

A Gyár utcában  
is szerveztek  
húsvéti programot
A Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat és Németh János áp-
rilis 16-án tojásfestésre hívta 
a roma gyerekeket. Húsvé-
ti ajándékot is kaptak a prog-
ramra jelentkezők. A rendez-
vény részeként tisztasági napot 
is szerveztek, ezen a gyerekek 
és a szülők is részt vehettek. 
Az esemény rendezői sikernek 
könyvelték el, hogy a tiszta-
sági napon a résztvevők nagy 
odaadással tisztították meg a 
Gyár utca környékét. Megyesi 
Alexandra képviselő nemcsak 

személyes jelenlétével tisztel-
te meg a programot, hanem 
ajándékokkal is kedveskedett a 
gyerekeknek.
 A gyermekek ajándékozá-
sához Nagy Irén és Víg Já-
nos képviselők is hozzájá-
rultak. Külön köszönet illeti 
meg a helyi Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat vezetőit és a 
Pest Megyei Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzatot a rendez-
vénnyel kapcsolatban nyújtott 
támogatásukért.

A Gyár utcában szemetet is gyűjtöttek

A képviselő-testület február 24-én 
fogadta el Nagy Irén képviselő 
előterjesztését a Tölgyfa utca egy-
irányusítására. A változtatást az in-
dokolta, hogy a Széchenyi István 
Általános Iskola előtt és közvetlen 
környezetében, az utóbbi években 
nagyon megnövekedett a gépjár-
mű- és gyalogosforgalom. Ez ki-
hat a Tölgyfa utca forgalmára is. Az 
utcában nincs járda, viszont az or-
vosi rendelő miatt sokan az úttes-
ten közlekednek, amely nagyon ve-
szélyes. A testület döntése szerint a 
Tölgyfa utcában a Szilasligeti úttól a 
Gyöngyvirág utcáig csak egy irány-
ba mehet a forgalom, amit táblák 
is jeleznek. Április 20-tól lehet az 
új forgalmirend szerint közlekedni. 
Felhívjuk a gépjárművezetők figyel-
mét, hogy ne megszokásból vezes-
senek!

FORGALMIREND-
VÁLTOZÁS a  
Tölgyfa utcában

E lőször április 9-én 15 órakor, Kere-
pes fáinak tojásdíszbe öltöztetésé-
re várták a gyerekeket, a szülőket 

és a nagyszülőket. A szervező, Nagy Anna 
képviselő, a Szent Anna-templom kertjé-
be meghirdetett csokitojásgyűjtést, a rossz 
időjárás miatt április 10-re halasztotta.
 Április 9-én, több civil szervezet és ma-
gánszemély érkezett a tojásfák díszítésé-
re. Az eseményen aktív résztvevőként jelen 
volt Frajna András plébános és Farkas Do-
monkos alpolgármester is. A viharos szél-
ben nehéz dolga volt a díszítőknek, de ki-
tartó munkával, hosszú kampók és létrák 
segítségével, megbirkóztak a feladattal. A 
templom állványzata több csapatot segített 
ebben a munkában. Nagy Anna elmond-
ta, hogy 7-8 évvel ezelőtt kezdeményezte a 
tojásfa díszítést Kerepesen. Mostanra már 

annyi díszt összegyűjtöttek, 
hogy az összes templom melletti fát tojásfá-
vá tudják alakítani. Minden húsvéti hangu-
latúvá varázsolt fára kihelyeztek egy olyan 
cédulát, amelyen szerepelt a díszítést végző 
utca vagy civil közösség neve. Április 10-én 
ragyogó napsütésben folytatódott Kerepes 
fáinak húsvéti díszítése. A templom kert-
jében megszervezték a csokitojás gyűjtést, 
és sokan hoztak még az ünnephez illeszke-
dő kiegészítőket, amelyekkel további fákat 
díszítettek fel. Ezen kívül nagy sürgés-for-
gás volt Kerepes és Szilasliget 2-2 játszó-
terén, ahol szintén fákat díszítettek fel és 
„kincskeresést” szerveztek a gyerekeknek. 
A Nyuszi Kulturális Egyesület lelkes tagjai 
idén is gyönyörűen kidekorálták a kutat Szi-
lasligeten az óvodánál. A közösségi esemé-
nyekről nem maradhatott el a sok finomság 
sem, ezeket a kerepesiek sütötték, így iga-
zán jó hangulatban zárulhattak ezek a kö-
zösségépítő, városszépítő megmozdulások.

Frajna András plébános és Nagy Irén 
képviselő is aktívan díszítette a fákat 

A fákon cédulákkal  jelezték,  
hogy melyik csapat díszítette
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A Széchenyi István Ál-
talános Iskola tanulói és tanárai 
az idei évben nem a megszokott 
módon emlékeztek meg az 1848-
49-es forradalom és szabadság-
harcról. A hagyományos, falakon 
belül zajló megemlékezés helyett 
egy különleges, udvarra szerve-
zett programban lehetett része a 
diákoknak. Az esemény legfőbb 
különlegessége a diákok és taná-
rok vállára terített piros, fehér és 

A tavasz az ébredő termé-
szet mellett az iskolai megmé-
rettetések időszakát is jelenti. 
A Vecsési Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyel-
vű Általános Iskolában március 
1-jén rendezték meg a németes 
vers- és prózamondó versenyt. 
A zsűri a videóra felvett és be-
küldött szavalatok alapján dön-
tötte el, hogy a 24 versenyző 
közül kit díjaznak. Vajna Réka, 
iskolánk 2.a osztályos tanulója 
saját korosztályában 8. helyezés 
ért el. Gratulálunk neki a szép 
eredményért!
 A Kerepesi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola németes 
tanulói március 29-én verseng-
tek egymással. A négy korcso-
portban (1-2., 3-4., 5-6. és 7-8. 
osztályosok) megrendezett is-
kolai versmondón a leglelke-
sebbek az 1. a osztályosok vol-
tak, hiszen ők majdnem teljes 
létszámban beneveztek. Nagy 
dicséret illeti őket!

RENDHAGYÓ MÓDON  
valósult meg a március  
15-i megemlékezés

Tavaszi németes híreink

Költészet napi  
VERSMONDÓ VERSENY

Gyűjtsd szelektíven a hasz-
nált sütőolajat, és add le a 

„CSEPPETSEM!” ponton!
Nyerj az OLAJTOTÓVAL 
a www.cseppetsem.hu/
olajtoto oldalon!

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ-
LEADÁSI LEHETŐSÉG!

A háztartásokban keletkezett 
használt sütőolajat és sütőzsi-
radékot zárt csomagolásban 
leadhatja a Széchenyi István 
Általános Iskola gazdasági 
bejáratánál. Cím: 2144, Kere-
pes Vörösmarty u. 2. 
 Köszönjük!

VÉDD A KÖRNYEZETET!

A német vers- és prózamondó verseny felső tagozatos győztesei

zöld színekben pompázó krepp-
papír volt, amely lentről ugyan 
nem tűnt kifejezetten látványos-
nak, de fentről kamerázva le-
nyűgöző vizuális élményt nyúj-
tott: pontosan kiadta a nemzeti 
trikolórt. (A megemlékezés ide-
je alatt egy drón emelkedett a tö-
meg fölé.) Az ünnepséget a ha-
todik évfolyamosok színvonalas 
előadása tette még emlékezete-
sebbé. Szücs Marcell

A Meseliget Tagóvoda 
zöldhulladékának el-
szállításában újra nagy 

segítséget kaptunk egy helyi 
vállalkozótól – Kindel Gábor-
tól, – aki ismételten a segítsé-
günkre sietett, és ezúttal már 
sokadik alkalommal szállította 
el tőlünk a zöldhulladékot. Kö-
szönjük!
 A Föld napja alkalmából 
ebben az évben végre ismétel-
ten meg tudtuk rendezni – a 
járvány miatt most már két éve 
feledésbe merülő – társadalmi 
munkát, ahol kollégáink és a 
szülők közösen festettek, ültet-
tek, tevékenykedtek az óvodák 
udvarainak megszépüléséért, a 
gyermekek nagy örömére. Na-
gyon köszönjük Ferenczi Ani-
tának és a Nap 19 Kft.-nek a 
felajánlott festékeket és egyéb 
eszközöket, amelyekkel ez a 
társadalmi munka létrejöhe-
tett!
 Március 22. A Víz világnap-
ja! Korunkban kiemelt fontos-
sággal bír az ivóvíz védelme és 
a vízzel való takarékoskodás 
kérdése, így már az óvodában 
is nagy hangsúlyt fektetünk az 
ilyen irányú ismeretek bővítésé-
re, a téma sokoldalú és izgalmas 
feldolgozásával.
 Nagy öröm a számunkra, 
hogy egyre gyakrabban keres-
nek meg bennünket végzős, 
óvodapedagógus hallgatók, an-
nak érdekében, hogy az utol-
só, 8 hetes szakmai gyakorla-
tukat nálunk töltsék le, amelyet 
követően a szakmai, gyakorla-
ti vizsgájukat is nálunk teszik 
le. Március hónapban is volt egy 
hallgatónk, aki gyermekszerete-
tével, odaadásával, az óvodape-
dagógus hivatás iránti tisztelet-
tel végezte gyakorlatát, majd a 
vizsgáját is. Edina, gratulálunk 
és sok szeretettel várunk vissza 
szeptemberben!
 Április 7-én rendezte meg a 
Széchenyi István Általános Is-
kola – a Költészet napja alkal-
mából – az idei versmondó ver-

senyét, ahol óvodásaink is részt 
vettek. A nagy izgalom min-
denkinek meghozta a várva várt 
sikert. A gyerekek és kísérő-
ik nagyon boldogan és büszkén 
tértek vissza a versenyt követő-
en az óvodákba.
 Április 8-án délelőtt a Kere-
pesi Babaliget Bölcsőde kicsi-
nyeit látogattuk meg. A célunk, 
hogy még az óvodai beiratko-
zás előtt megismerkedhessünk 
a leendő ovisokkal, valamint az, 
hogy a gyerekek is találkozhas-
sanak – egy kis játék közben – a 
leendő óvó nénikkel.
 Szintén ezen a napon az óvo-
davezetőnk Kistarcsán járt a 
Szent Anna Katolikus Óvo-
da szakmai napján, ahol egy kis 
betekintést kaphatott az egy-
házi fenntartású intézmények 
működésébe, és egy nagyon jó 
hangulatú és magas színvonalú 
szakmai napot tölthetett el.
 A naptár szerint a következő 
jeles napunk a húsvét volt. Az 
ünnep alkalmából a gyerekek 
tojásokat és csibéket rajzoltak, 
festettek és ragasztottak, illetve 
ünnepi díszbe öltöztettük a cso-
portszobákat is.
 Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a fenntartó önkormányzat 
segítségével minden tagintéz-
ményünkbe sikerült beszerez-
ni azt az oltóanyagot, amellyel a 
mentők megérkezéséig egy hir-
telenül bekövetkező allergiás ál-
lapotot (például: ételallergia, 
rovarcsípés, stb.) mérsékelni tu-
dunk, megelőzve ezzel egy eset-
legesen bekövetkező nagyobb 
bajt. Köszönjük!

Tajti Krisztina óvodavezető

OKTATÁS

ÓVODAI HÍREK
A tavasz beköszöntével az óvodák udvarain 
is megkezdődött a tavaszi „nagytakarítás”, 
és a játékok, kerítések szokásos állagmegó-
vása, festése, szükség szerinti javítása.

Piros, fehér, zöld színben pompáztak az ünnepségen a pedagógusok és a diákok

A Víz világnapján készült rajz.

A hatodik évfolyamosok színvonalas  
műsorral szerepeltek

OKTATÁS

A sok ügyes szavaló közül 
díjazásban részesült:
1-2.OSZTÁLYOSOK: 
 1. Vajna Réka 2.a
3-4. OSZTÁLYOSOK: 
 1.  Zsámbokréty Diána
 2.  Dolcsig Emma Gréta 4.c  

és Wagner Viktor 3.b
 3. Jordanics-Deák Hanna 4.c
5-6.OSZTÁLYOSOK:
 1. Oláh József 5.a
 2. Takács Anna Virág 5.c
 3. Popovics Blanka Anna 6.c
7-8. OSZTÁLYOSOK: 
 1. Major Bettina Izabella 7.a
 2.  Róth Noella 7.a és  

Oláh Tünde Viktória 7.a
 3. Komjáti Kira Hajnalka 7.a.
 Gratulálunk minden résztve-
vőnek, különösképpen a helye-
zést elért tanulóknak! 
 Köszönjük a felkészítő taná-
rok és a jutalmakat előkészítő 
diákönkormányzat képviselői-
nek lelkiismeretes munkáját!

A németes kollégák nevében:  
Gróf Tiborné

Két év kihagyás után a 
víruskorszak elmúltával isko-
lánkban 2022. április 11-én, a 
magyar költészet napján, végre 
újra versmondó versenyen mu-
tathatta meg tehetségét 32 vál-
lalkozó szellemű, felső tagozatos 
tanuló. József Attila születésnap-
jának délelőttjén, az iskolarádión 
keresztül, megzenésített magyar 
versek formájában jutott el a köl-
tészet diákjainkhoz, a napot pe-
dig a délutáni szavalóverseny 
koronázta meg. Az eseményt 
iskolánk igazgató-helyettese, 
Szabó Béla nyitotta meg, ezt 
követően pedig a gyerekek szín-
vonalas versmondása követke-
zett. A zsűri tagjainak nem volt 
könnyű dolga, hiszen számos 
produkció olyan magas színvo-
nalúra sikerült, hogy az értéke-
lésnél igen csak megszaladtak a 
pontok. A versenyt követően a 
következő sorrend alakult ki:
5. ÉVFOLYAM:
 1. helyezett: Orbán Alíz 5.b

A koronavírus megjelené-
sével az iskolai életünk nagyon 
megváltozott. A tanórán kívü-
li programok elmaradtak, köz-
tük a minden évben nagyon 
várt házi tanulmányi versenyek 
is. Két év óta először rendez-
tünk belső versenyt, amelyeket 
tanulóink már izgatottan vár-
tak. Környezetismeret, helyes-
írás és matematika tantárgyak 
logikát és alkalmazható tudást 
kívánó feladatsorai állították ki-
hívások elé a versenyzőket az 

Alsós tanulmányi  
versenyek az iskolában

 2. helyezett: 
 Kovács Krisztián 5.b
 3. helyezett: 
 Mente Szabolcs 5.b; Jakab  
 Lilla 5.b; Takács Anna 5.c
6. ÉVFOLYAM:
 1. helyezett: 
 Gálos Mihály Sámuel 6.c
 2. helyezett: Kiss Áron 6.c;  
 Pázsitka Réka 6.b
 3. helyezett: 
 Horváth Hanna 6.b
7-8. ÉVFOLYAM:
 1. helyezett: 
 Vilhelm Domonkos 7.c
 2. helyezett:
 Madarász Máté 8.b
 3. helyezett: 
 Bíró-Horváth Lenke 8.b
 A versenyzőknek köszön-
jük a részvételt, a zsűri tagjai-
nak és a verseny szervezőinek 
a lelkiismeretes munkát! Bí-
zunk benne, hogy a következő 
tanévben is ilyen szép számban 
vesznek részt tanulóink a ver-
senyen. Gerencsér Gyula magyartanár

alsó tagozaton. Az izgalmas 
versenyfolyamot a versmondó 
verseny zárta le, kellemes per-
ceket szerezve a versélményre 
éhes zsűrinek. Az eredményhir-
detés, amelyet az iskolaudvaron 
tartunk általában, a zord időjá-
rás miatt kicsit váratott magá-
ra, ezzel is fokozva a gyerekek 
izgatottságát. Negyvenhat ta-
nuló vett részt a házi versenye-
inken. Több gyerek örülhetett 
egyszemélyben más-más tantár-
gyak díjainak, de a többiek sem 

szomorkodtak. Jövőre ismét 
versenybe szállhat, aki szeretné 

jó hangulatban, érdekes felada-
tokkal megmérettetni magát.

Költészet napi versmondó verseny résztvevői

Az alsós tanulmányi versenyek győztesei



Május 13.    Andagramma-koncert
  Rockin' RockCats-koncertMÁJUS 20.
  MÁJUS 27. ÚRFI-KONCERT

     MOLESZ ÉS BARÁTAI-KONCERTJÚNIUS 3.

koncertsorozat

NYÁRI TÁBOROK
Május 13.    Andagramma-koncert

  Rockin' RockCats-koncertMÁJUS 20.
  MÁJUS 27. ÚRFI-KONCERT

     MOLESZ ÉS BARÁTAI-KONCERTJÚNIUS 3.

koncertsorozat

Kapunyitás 18:00, kezdés: 19:00
Belépődíj: 1000,- Ft

A koncerteket az NKA Hangfoglaló program támogatja

Támogatói jegy: 1000,- Ft
Mesés Matiné

KerepEST
E l o a d á s - s o r o z a t

Május 10. 18:00
Egyházüldözés a XX-XXI. században
Beszélgetőtársak: Soós Viktor Attila történész
és Mező Gábor kutató, újságíró

Május 24. 18:00
Bakancskoptató
Hullan Zsuzsa színművész (Vígszínház)
vetített képes előadása az El Caminoról.
Beszélgetőtárs: Szűcs Anikó, újságíró

Belépődíj: 1000,- Ft

GYEREKNAP
Helyszín: Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár
(Templom u.3.) 
és Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ 
(Szabadság út 165.)
A rendezvény ingyenes!

Május 28. 14:00-18:00

Belépődíjas rendezvényeinkre jegyek a helyszínen,
valamint a tixa.hu-n keresztül kaphatóak!
A rendezvények helyszíne:
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár
(2144 Kerepes, Templom u.3.)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szabó Magda MUvelOdési Ház és Könyvtár

NYÁRI TÁBOROK

Június 4. 17:00
Emlékezzünk együtt!
Trianon 1920-2022
Koszorúzás, előadás és filmvetítés.
Ünnepi beszédet mond Gyuricza László polgármester.

PROGRAMJAINK

Május 5. 18:00
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója
Hámori Gabriella elOadása
Belépődíj: 1500,- Ft

Május 6. 10:00
2. Radnóti Miklós – Lázár Ervin
vers- és mesemondó verseny döntO
(fővárosi és Pest megyei általános- és középiskolák)
Belépődíj nincs!

Május 7. 10:00

Csillag Musical Társulat: Brémai muzsikusok
(a tehetségkutató)
A belépés díjtalan!
Támogató: Köszönjük Magyarország! Program

JÚNIUS 20-24.
SZÍNJÁTSZÓ ÉS KÉZMUVES TÁBOR

Május 6. 18:00
Mit vegyünk fel túrázáshoz?
Előadó: Bori Bianka, vadgazdamérnök

MÁJUS 20. 18:00
Természeti kincsek a fOváros közelében (túra tippek)
Előadó: Bori Bianka, vadgazdamérnök

Május 21.
Közös kirándulás a Pilisbe
Bori Bianka vadgazdamérnök vezetésével
Bővebb információ és jelentkezés május 13-ig a
bori.bianka1996@gmail.com e-mail címen!

Belépődíjas rendezvényeinkre jegyek a helyszínen,
valamint a tixa.hu-n keresztül kaphatóak!
A rendezvények helyszíne:
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár
(2144 Kerepes, Templom u.3.)
Bővebb információ: www.kerepesmuvhaz.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MESÉL AZ ERDO - ISMERD MEG TITKAIT!

Május 6. 18:00
Mit vegyünk fel túrázáshoz?
Előadó: Bori Bianka, vadgazdamérnök

MÁJUS 20. 18:00
Természeti kincsek a fOváros közelében
(túra tippek)
Előadó: Bori Bianka, vadgazdamérnök

Támogatói jegy: 1000,- Ft

Május 21.
Közös kirándulás a Pilisbe
Bori Bianka vadgazdamérnök vezetésével
Bővebb információ és jelentkezés május 13-ig a
bori.bianka1996@gmail.com e-mail címen!

PÉNTEK 19 - KONCERTsorozat

Május 13.    Andagramma
  MÁJUS 20. Rockin'RockCats
  MÁJUS 27. ÚRFI

 JÚNIUS 3.    MOLESZ ÉS BARÁTAI

Kapunyitás 18:00, kezdés: 19:00

Belépődíj: 1000,- Ft
A koncerteket az NKA Hangfoglaló program támogatja.

NYÁRI TÁBOROK

JÚNIUS 20-24.
SZÍNJÁTSZÓ ÉS KÉZMUVES TÁBOR
8-11 éves korosztálynak

június 27-július 1.
prücsök táncolda és kézmuves tábor
5-10 éves korosztálynak

A táborok minimum 15 jelentkező esetén indulnak!
Részvételi díj: 28.000 Ft/fő/hét

Május 5. 18:00
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója
Hámori Gabriella elOadása
Belépődíj: 1500,- Ft

Május 6. 10:00
2. Radnóti Miklós – Lázár Ervin
vers- és mesemondó verseny döntO
(fővárosi és Pest megyei általános- és középiskolák)
Belépődíj nincs!

MESÉS MATINÉ

Május 7. 10:00
Csillag Musical Társulat: Brémai muzsikusok
(a tehetségkutató)
A belépés díjtalan!
Támogató: Köszönjük Magyarország! Program

KerepEst

Május 10. 18:00
Egyházüldözés a XX-XXI. században
Beszélgetőtársak: Soós Viktor Attila történész
és Mező Gábor kutató, újságíró

Május 24. 18:00
Bakancskoptató
Hullan Zsuzsa színművész (Vígszínház)
vetített képes előadása az El Caminoról.
Beszélgetőtárs: Szűcs Anikó, újságíró

Belépődíj: 1000,- Ft

GYEREKNAP

Május 28. 10:00-11:00
„Kincskeresés” a Kerepesi önkormányzati képviselők
támogatásával és együttműködésével,
a kerepesi és szilasligeti játszótereken.

14:00-18:00
Helyszín: Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár
(Templom u.3.) 
és Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ 
(Szabadság út 165.)
A rendezvény ingyenes!

Június 4. 17:00

Emlékezzünk együtt!
Trianon 1920-2022
Koszorúzás, előadás és filmvetítés.
Ünnepi beszédet mond Gyuricza László polgármester.

PROGRAMJAINK
Szabó Magda MUvelOdési Ház és Könyvtár
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HITÉLET

 „A szombat végén pedig, a hét első napjára 
virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy 
megnézzék a sírt… Az angyal pedig megszólalván, monda az 
asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust 
keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. 
Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr… Mikor pedig mennek 
vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök 
Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, 
megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.” Máté 28, 1; 5-6; 9

REFORMÁTUS EGYHÁZ

HÚSVÉT a keresztyénség  
legnagyobb ünnepe

A megmásít-
hatatlan

KEREPESI EGYHÁZAK TECHNIKAI SZÁMA:
 Magyar Katolikus Egyház 0011
 Magyarországi Református Egyház 0066
 Magyarországi Evangélikus Egyház 0035

EGYHÁZI SZJA 1 %-OS  
FELAJÁNLÁSOKHOZ 

H úsvét a keresztyénség legna-
gyobb ünnepe. Jézus halálból 
való feltámadását ünnepeljük.

 Amióta ember él a Földön mindig fog-
lalkoztatta a halál. Mi van odaát? Van 
valami? Ha van, akkor kell-e félni? A 
legprimitívebb törzsek is tudták, hogy 
van valami a halál után, csak a termé-
szettől és a valóságtól elszakadt modern 
ember tekint tudatlansággal, vagy az ate-
izmus magabiztosságával a halálra. Pe-
dig az univerzum tömegének 4-5%-a 
csupán az az anyag, amit látunk, amit 
vizsgálni tudunk. Van 27% sötét anyag, 
amiről csak sejtéseink vannak, a többi 
pedig sötét energia, amiről szinte sem-
mit sem tudunk. Ennek fényében kijelen-
teni, hogy a látható anyagból eredeztet-
hető minden, bizony óriási nagyképűség.
 Az odaátról csak az nyilatkozhat, aki 
onnan jött. Jézus húsvét után több mint 
500 embernek megjelent feltámadott 
testi valójában. Ezek az emberek ak-
kor ismertek és megkérdezhetőek vol-
tak. Sokan közülük életüket adták, ami-
ért bizonyságot tettek, hogy találkoztak 
a feltámadott Jézussal. Ők hirdették, 
hogy Jézus feltámadt, legyőzte a halált, 
élő Urunk van, akivel akár ma is lehet 
találkozni. Igaz ma már nem testi mó-
don, hanem Isten Szent Lelke által. Jézus 
mennybemenetele után elküldte Szent 
Lelkét, aki által ma is találkozhatunk 

Vele, és Ő maga győz meg minket létezé-
séről, szeretetéről.
 De ki találkozik a feltámadottal? 
Aki keresi. Az asszonyok húsvét va-
sárnap reggel egy halottnak akarták a 
végtisztességet megadni. De a halottak 
között nem találták, ott csak üresség 
volt. Egy halotthoz mentek ki, de élő-
vel találkoztak.
 Aki keres, és jóindulattal van Jézus-
hoz, nincs mitől félnie. Isten látja, mi 
van a szívben, így kap kegyelmet vagy 
ítéletet. Angyal szólt hozzájuk és Jézus 
üzenetét közvetítette, hol találják majd 
Őt. Nem ott, ahol az ember kedve tart-
ja keresni, hanem ott, ahol Jézus akar ta-
lálkozni. Ma ez a Biblia, az igehirdetés 
és az istentisztelet. Az asszonyok enge-
delmeskedtek, és engedelmességük út-
ján szembe jött velük a feltámadott Jé-
zus. Aki ma is akar Jézussal találkozni, 
az kezdje el keresni ott, ahol megtalálha-
tó. Ha pedig valamit megért a Bibliából, 
és az igehirdetésből, kezdje el cseleked-
ni az Isten akaratát. Eme cselekvés köz-
ben bizonyosan megtalálja - lelki módon 
- a feltámadott Jézust, és tovább tud lépni 
hitében.
 Református istentisztelet minden va-
sárnap 9.00-kor a Szilasligeti Közösségi 
Házban és az elpadrehun1 youtube csa-
tornán is megjelentetünk igehirdetéseket.

Koncz Zoltán református lelkész

A szeretet 
döntés kérdése. Mindig az. Nem egysze-
rűen szimpátia, vagy érzelmi töltet alap-
ján születik, hanem elhatározásban. Ezért 
maradandó, mert nem függ a szeretett sze-
mély tulajdonságaitól, viselkedésétől, hely-
zetétől, sem az ezekben végbemenő eset-
leges változásoktól. A döntésben rejlik 
minden: szeretem, mert szeretem.
 Isten maga mutatta meg ennek a döntés-
nek, ragaszkodásnak a legmélyebb mivol-
tát. Úgy határozott, hogy a tőle elszakadt, 
a nélküle, és ellene élő embert magához 
szereti. Mindazok az ünnepek, amelyek 
ránk köszöntöttek – nagypéntek, húsvét 
–, ennek a szeretetnek a történetei. János 
apostol erről így tett bizonyságot: „abban 
nyilvánult meg Isten irántunk való szere-
tete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a 
világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, 
és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem 
az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a 
Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért” 
(1Jn 4,9-10).
 Ez életünk egyik legszebb örömüzene-
te. Atyánk úgy döntött, hogy Fiát adja ér-
tünk, hogy egészen az övéi lehessünk. 
Minden vétkünket megbocsátotta a golgo-
tai keresztben. Annyira fontosak vagyunk 
számára, hogy a legdrágábbat is odaadta a 
még drágábbakért. Nem érdemeinkért, jó-
ságunkért, hitünkért határozott így, hanem 
önmagáért, szeretetéért. Mindez azt rejti 
magában, hogy nincs felesleges, elfelejtett 
lét. Mindannyian a legértékesebb kincsei 
vagyunk az Úrnak.
 Mindemellett az idézett evangéliumban 
nincs feltételes mód, hanem csak kijelen-
tés. Nincs benne „ha, amennyiben”, hanem 
csak tényt tartalmaz. Ebben az isteni hír-
ben van a mi nagy reménységünk, bizton-
ságunk, szabadságunk. Isten szeretetének 
ténye: döntött mellettünk, hogy éljünk őál-
tala.
 Ebben lehet, és van a mi örömünk, ün-
nepünk – és csak ebben. Nem felesleges 
szóvirág az „őáltala”. A részesülésünk, 
megajándékozottságunk alapja ez. A ke-
gyelemhez vezető út egyedül Krisztuson 
keresztül nyitott. Aki hisz Jézusban, meg-
váltottságában, annak élete van. Isten dön-
tése nyomán az üdvösség kapuja nyitva áll 
előttünk: „Csak bújjatok rajta!”.
 Ezt ünnepeljük a napokban. Hívunk és 
várunk közösségünkbe, hogy együtt örül-
hessünk az Úrnak, és hogy neked is ün-
neppé váljanak mindennapjaid! Szeret 
minket az Úr!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

NEMZETISÉG

NÖK 
HÍREI 

A választások már mögöttünk van-
nak, és sikeresen vettük a feladatot: 
a regisztrált választók Kerepesen is 

a német jelöltre szavazhattak. Ritter Imre 
– a korábbi parlamenti képviselő – újra in-
dult és nyert. Az ő nevében is szeretnénk 
köszönetet mondani mindenkinek, aki bár-
milyen módon és mértékben hozzájárult 
a sikeres német regisztrációhoz, a német 
nemzetiségi képviselői mandátum ismé-
telt elnyeréséhez. Az országgyűlési képvi-
selők választási eredménye végleges, a re-
gisztrált 31.856 főből 24.630 fő adott le 
érvényes szavazatot. Ez 77,32%-os ér-
vényes német nemzetiségi részvételt je-
lent. Ezzel újra lett pártoktól független, 
teljes jogú, német nemzetiségi képviselő-
je a magyarországi németségnek. Ritter 
Imre elmondta, hogy az élet, és a 2022-
es választás újra a mi régóta változatlan 
álláspontunkat igazolta: „A német nem-
zetiségi regisztráció nem befolyásolta a 
parlamenti választás politikai, pártok 
közötti végeredményét!”  
 A NÖK levélben is köszönetet mondott 
a választóinak, és támogatásáról biztosí-
totta a helyben regisztráltakat, akik több 
előnyt is élvezhetnek: a NÖK programjain 
ingyenesen vagy kedvezményesen vehet-
nek részt, ezen kívül ingyenes tolmácso-
lást, fordítást vehetnek igénybe, és külföl-
di munkavállalásban, valamint családügyi 
kérdésekben is segítjük őket.
 A Kerepesi Német Kultúregyesület, a 
KNK a 2022-es Márton-napi rendezvé-
nyekhez, – valamint egy NEA (Nemzeti 
Együttműködési Alap) pályázaton is – több 
százezer forint támogatást nyert. Jelenleg 
is zajlanak a táncpróbák, de tervben van 

egy kis színdarab, és jó néhány új dal be-
tanulása is, amellyel meglepetést szeretné-
nek szerezni a fellépéseiken. Bizonyára jól 
jön az elnyert egyéb támogatás majd az ez 
évi terveikhez. A KNK nem óhajt pályázni 
idén a városi civil pályázati forrásra. 
 Májusban nem ritka a majális, ezért a 
szokott helyen, a Mező utcában szeretnénk 
egy kis utcabált rendezni. A majálisra sört, 
virslit és zenét ajánlunk az érdeklődőknek, 
és a KNK tagoknak, regisztráltatnak.
 A napokban egy busznyi csapat Komá-
romba utazik, ahol megtekintik a Monos-
tori Erődöt és a Csillagerődöt, a Dunaka-
nyar látványosságait, majd Párkányban a 
híres „Paraszt vendéglőt” is meglátogat-
ják. A következő kirándulás úticélja Pusz-
tavacs lesz. A 3.000 forintos éves tagdíjat, 
az áremelkedések miatt, szeptembertől évi 
5000 forintra emeljük. Aki az egész évet 
előre kifizette, annak csak 2023-tól kell a 
megemelt tagdíjat fizetnie. Kompenzáció 
is jár a tagoknak, mert a rendezvények, a 
kirándulás, a fürdőzés, ingyenes vagy ol-
csóbb, mint a tagsággal nem rendelkezők-
nek. Várnak szeretettel minden német és 
nem német új jelentkezőt az egyesület-
be, szerdánként 16 órától a Szabó Magda 

Művelődési Házba. Érdemes letesztelni a 
klubdélutánok jó hangulatát. Amíg a tánc- 
és énekpróbák tartanak, addig a férfiak ré-
szére sakk- és kártyadélutánokat is szer-
veznek, amennyiben lesz elég jelentkező a 
programokra.
 A tojásfa díszítés és a kútdíszítés las-
san már hagyománnyá válik Kerepesen. 
Idén is a mi közösségünk szorgoskodott a 
kerepesi templomnál lévő Szent Anna kút-
nál. Örömmel vesszük, hogy egyre többen 
követnek bennünket. A régi időkben Jan-
csó Marikáék, Klopcsek Teriék ápolták ezt 
a hagyományt.    
 Várjuk az iskolai szavalóverseny ered-
ményeit, és reméljük, hogy idén végre is-
mét lesz Pest megyei német vers- és pró-
zamondó verseny Vecsésen. Szívesen 
támogatjuk diákjainkat a megmérettetésen. 
Óvodás- és iskoláskorú gyermekeink ré-
szére szeretnénk egy regionális észak-ma-
gyarországi énekversenyt rendezni, amely 
program létrejöttét – évekkel ezelőtt – mi 
kezdeményeztük a régióban.  
 2021-ben az iskola némettanárait és óvo-
dapedagógusait, dadusait támogatni tud-
tuk. Reményeink szerint 2022-ben – az 
egyre szűkebb NÖK forrásokból – is meg-
maradhat valamennyi támogatás. Szám-
szerűen valamivel több, mint tavaly, de 
sajnos értékét tekintve kevesebb. A nyá-
ri táborunk és a rendezvényeink is sok-
kal többe kerülnek, ezért a nyári bentla-
kásos sátortábor ára is jelentősen változik, 
vagy időtartama nem 7 nap, hanem „csak” 
5 nap lesz. A jelentkezéshez szükséges in-
formációkat hamarosan közzétesszük. Vár-
juk segítők jelentkezését is, akiknek térí-
tést is adunk, valamint az iskolai közösségi 
szolgálat (IKSZ) teljesítéséhez diákokat 
is fogadunk, akiknek igazoljuk a kötele-
ző 50 órához szükséges közcélú munkáju-
kat. Számtalan tervünk van még, amihez 
sok energia, és persze – a lelkesedés mel-
lett – anyagi forrás is kell, ezért pályázat-
figyelő rendszerünket aktívan működtetve, 
minden lehetőséget megragadunk, hogy a 
megfelelő pályázati felhívásokat megtalál-
va, pályázati munkát nyújthassunk be.  

Springer Friedrich, Német Önkormányzat Kerepes

Ritter Imre német nemzetiségi képviselő

A feldíszített  
Szent Anna kút 

Legutóbb 2019-ben rendeztünk majálist
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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 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!

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

BEMUTATÓTERMÜNK  
ÚJ CÍME: 

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

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

Elkötelezett szerelőcsapat, 
megbízható márkák,  

széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,  

Gree, Midea, LG, Syen, MDV

Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési 
rendszer kiépítése akár otthon  

felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket 

 nevelő családok részére az állam állja  
a költségek felét 3 millió forintig!Házi készítésű májas hurka, zsemlés 

véres hurka, sütnivaló kolbász, 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

 

A Panoráma-lakópark megkö- 
zelítése tehergépjárművekkel

Házhoz menő LOMTALANÍTÁS

MÁJUS 6-ig lehet Kerepesen a 
zöldhulladékos zsákokat átvenni

Tisztelt Építtetők!  
Tisztelt Fuvarozók!
Kérjük Önöket, tartsák be a 
fuvarozáskor előírt útvonalat, 
hogy megóvjuk Kerepes útjait 
a túlzott, nem megfelelő hasz-
nálatból adódó károktól.
 A Panoráma-lakóparkban 
építkezők figyelmét külön fel-
hívjuk arra, hogy a lakópark en-
gedélyezett módon történő meg-
közelíthetősége csak az alábbiak 
szerint lehetséges:
 Szabadság út – Madarász Já-
nos utca – Alföldi út Panoráma 
lakópark felőli része – Panorá-
ma-lakópark belső utcái útvonal.
 Kérjük a fuvarozókat, hogy 
a táblával tiltott utcákat ne 

A DTkH Nonprofit Kft. 
a lomtalanítást évente, ingatla-
nonként egy alkalommal, 2 m3 
mennyiségben térítésmente-
sen, házhoz menő rendszerben 
végzi, amit a lakosság 2022-től 
egész évben igénybe vehet.
 Igénylést kizárólag a köz-
szolgáltatásban nyilvántartott 
és szerződött, aktív (a szolgál-
tatást nem szüneteltető), köz-
üzemi díjhátralékkal nem ren-
delkező ingatlanhasználók 
nyújthatnak be.
 Jelentkezni telefonos ügyfél-
fogadási időben a 06-28-561-
200 telefonszámon lehetséges, a 
4-es menüpont kiválasztásával.
 A lomtalanítás NEM konté-
nerben történik.
 A kihelyezett lom elszállítása 
az előre egyeztetett napon tör-
ténik, amely a megadott na-

Március 23-tól március 
26-ig – az előre meghirdetett 
időpontban – 3656 háztartás 
kapta meg a zöldhulladékos 
zsákokat. Akik nem tudták 
Kerepesen átvenni a gyűjtő 
zsákokat, azok 2022. május 
6-ig (péntek) a polgármeste-
ri hivatalban (munkaidőben) 
megtehetik ezt személyi iga-
zolvány, lakcímkártya, eset-
leg szolgáltatási szerződés 
felmutatásával. Minden ház-
tartás 32 zsákot kap. Akik 
ezt az időpontot is lekésik, 
azok Gödöllőn és Veresegy-
házon a DTkH Nonprfit Kft. 
irodájában ügyfélfogadási 
időben vehetik át a hulladék-
gyűjtőket.
 Az ingyenes mennyiségen 
felül, a zöldhulladékos-zsákot, 
180 forintos darabáron az aláb-
bi értékesítési helyeken lehet 
beszerezni:
Kerepes, Mogyoródi út 1.
– Kata boltja
Kerepes, Vasút utca 23. 
– Muskátli Garden 
Virágcenter
Kerepes, Vörösmarty utca 31. 
– Irén-Star Kft. (TE+ÉN Sö-
röző)
 A partnerekkel kötött szer-
ződésben foglaltaknak meg-
felelően, megszüntették az 
utólagos kiszámlázást, így a fo-

Határidő: egyéni vállalko-
zóknak és magánszemé-
lyeknek május 20. 
 A felajánláshoz kérjük 
töltse le a támogatni kí-
vánt szervezet 1%-os nyi-
latkozatát, és küldje be an-
nak a NAV központnak, 
ahová tartozik, vagy hasz-
nálja az ügyfélkapu ESZJA 
rendszerét. 

Aranyeső- Ezüst  
Évek Egyesület
 adószám: 18719734-1-13
Kerepesi Hagyományőrző 
Pávakör Egyesület
 adószám: 18682898-1-13

Kerepesi Babaliget  
Alapítvány
 adószám: 18871421-1-13
Összefogás  
Kerepesért Egyesület
 adószám: 18718544-1-13
Kerepesi Katolikus  
Közösségért Alapítvány
 adószám: 18717718-1-13
Kerepesi Német  
Kultúregyesület
 adószám: 18593561-1-13
Palánta Hagyományőrző 
Alapítvány (Óvoda)
 adószám: 18688038-1-13
Kerepesi Gyermekekért 
Alapítvány (Iskola)
 adószám: 18689170-1-13

ADÓSZÁMOK AZ ADÓ  
1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁHOZ

HÍREK

lyamat egyszerűsödik, ugyan-
is a helyszínen lehet fizetni. A 
zsák átvételéhez személyes ok-
mányok nem szükségesek.
 A lakosság az összes  szerző-
dött partnernél, kereskedelmi 
egységnél ennek a folyamat-
nak megfelelően tud a zsákhoz 
hozzájutni. 

Zsákok vásárlása az alábbi 
partnereknél lehetséges:

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: 07.00-
19.00, valamint péntek: 8.00-
12.00 között.
További elérhetőségek: 28/561-
200, ugyintezes@dtkh.hu, 
www.dtkh.hu.
 A megváltozott értékesíté-
si folyamatról a www.dtkh.hu 
honlapon olvasható tájékoztatás, 
illetve az értékesítési partnerek 
listája is folyamatosan frissítés-
re kerül. DTkH Nonprofit Kft.

használják kerülőútként (pl.: 
Juhász Gyula utca), mert a 
közterület-felügyelet munka-
társai ezeket fokozottan el-
lenőrzik és a szabálysértőket 
megbírságolják.
 Segítségképpen a lehetséges 
útvonalat térképen jelezzük.

Polgármesteri Hivatal

pon reggel 6 óráig az ingatlan 
utcafronti részére helyezhe-
tő ki! Kérjük, hogy a nagydara-
bos lom (pl. bútor) kivételével, 
a kisebb méretű anyagokat, a 
hatékonyabb elszállítás és szét-
szóródás megakadályozása ér-
dekében bezsákolva, kötegelve 
helyezzék ki. A lomhulladé-
kot minden esetben úgy kell el-
helyezni, hogy az a jármű- és 
a gyalogos forgalmat ne aka-
dályozza, a zöldterületeket és a 
növényzetet ne károsítsa, továb-
bá ne okozzon balesetet vagy 
ne teremtsen veszélyes károko-
zást.
 A házhoz menő lomtala-
nítást kizárólag szerződéssel 
rendelkező lakossági ügyfele-
ink vehetik igénybe, amennyi-
ben nincs díjhátralékuk! 

DTkH Nonprofit Kft.

Fontos változás, 
hogy 2022. janu-
ár 1-jétől a DTkH 
Nonprofit Kft. az 
ingatlanoknál 
nem helyez el 
cserezsákot. Az 

új szabályozás értelmében, a lakosság a háztartásokban keletkező 
szelektív hulladékot – a gyűjtés napján – bármilyen átlátszó zsák-
ban, korlátlanul kihelyezheti az ingatlana elé. 

A hulladékgyűjtés rendje, 2022 május

május 6. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

május 13. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

május 20. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

május 27. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK
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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

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

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

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

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

AKCIÓS  
KOMPLETT 

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZEREK!

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

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!

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!
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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 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 

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

Akciós ajánlatunk:
május 4-10-ig

Nádudvari tehéntúró
Félzsíros szuper:
Light zsírszegény
250 g, 1396 Ft/kg

Lay’s chips
Tejfölös-snidlinges, Sós
szuper: Barbecue oldalas
60 g, 4983 Ft/kg

Tomi mosószer
Max Power
Color gél 1 l, Amazónia
Frissessége mosópor
1,17 kg, 939 Ft/kg
1099 Ft

Márka
szénsavas 
üdítőital
Meggy, Málna, 
Szőlő
1,5 l, 133 Ft/l
199 Ft

D.E. Paloma
őrölt-pörkölt kávé

Classic, Karaván
225 g, 3107 Ft/kg

699 Ft
349Ft

299Ft

KEREpES  
Béke utca 2.



Épít? Felújít? AlAptól A tetőig vegyen mindent egy helyen

Akár 50 %-os állAmi támogAtássAl tAvAszi Akcióink keretÉn belül!

Kistarcsa, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • info@kocsistuzep.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

Keressen minKet  
a FacebooKon is!

már banKKártyával is Fizethet!A                                tAgjA. 

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

cserepek

térkövek

falazótégla
• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

Minden,  
ami építőanyag

Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek

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!


