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H áborús helyzet ala-
kult ki 2022. május 21-
én késő este a Gyár ut-

cában. Információink szerint 
a verekedés egy óvodai bal-
lagást követő családi esemé-
nyen robbant ki, ahol a drog-
kereskedelemben is érintett 
kerepesi és bagi klánok – egy 
szóváltást követően – feszül-
tek egymásnak. A baseball 
ütőtől a kardon át, a gumilö-
vedékes és gáz-riasztó fegyve-
rekig minden eszközt bevetett 
a két csapat. A verekedés ad-
dig fajult, hogy megostromol-
tak egy kerepesi házat is, ahol 
lövések is eldördültek. A hely-
színre nagy erőkkel vonultak 
ki a rendőrök, akiknek sikerült 
szétválasztani a tömeget, ezt 
követően golyóálló mellény-
ben próbálták felkutatni a lö-
véseket leadó embereket, akik 
az egyik ingatlanban rejtőztek 
el. Mivel nem engedelmesked-
tek a rendőri felszólításnak, a 
Terrorelhárítási Központ mű-
veleti egységét kérték a hely-
színre. A TEK rendőrei elfog-
ták az 50 éves, kerepesi apát és 
23 éves fiát, és előállították azt 
a 41 éves bagi férfit is, akit elő-
ször orvosi ellátásban kellett 
részesíteni, mert 8 napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedett. 
Mindhárom előállított tagadta 
a bűncselekmény elkövetését, 
ketten panaszt tettek a gyanúsí-
tás ellen. A megalapozott gya-
nú szerint azonban a két család 
között kialakult vita közben id. 
Sz. József és L. László célzot-
tan lőttek haragosaik felé. Sz. 

Május 3-án reggel Hor-
váth Vera, a Kerepesi Szoci-
ális Alapszolgáltatási Köz-
pont vezetője, Gyuricza László 
polgármester és Bakai Kál-
mán alpolgármester egy fur-
gonba pakolták az ukrán kari-
tatív szervezetek, valamint az 
ukrán menekültek részére – feb-
ruár 28. és március 19. között – 
gyűjtött adományokat. A felhí-
vásnak megfelelően főleg tartós 
élelmiszerek, tisztálkodó szerek, 
tiszta pokrócok, használt, de 
még jó állapotban lévő ruhák, 
huszonöt nagydoboz-élelmi-
szer és higiéniai felszerelés, 8 
matrac, 45 takaró, 20 párna és 
3 hálózsák került a gyűjtőpont-
ra. A Kerepesi Szociális Alap-
szolgáltatási Központban össze-
gyűlt adományok közé gurulós 
bőröndök, jó minőségű ágy-
neműk és játékok is bekerül-
tek. Ezenkívül két vállalkozó 
és két magánszemély össze-

Kerepes Önkormányzata  
elküldte az ukrán menekültek- 
nek gyűjtött adományokat 

70 FACSEMETÉT nyert a város

Forgalomlassító virágládákat 
helyez ki az önkormányzat

Kerepesen Horváth Vera intézmény-
vezető is segített pakolni

Lakossági javaslatok  
alapján jelöljük ki a fák  
ültetési helyszíneit 
A MOL-Új Európa Alapítvány 
az Agrárminisztériummal, a 
Megyei Jogú Városok Szövetsé-
gével és az Országos Erdésze-
ti Egyesülettel együttműködve 
hirdette meg a programsorozat 
első szakmai akcióját, a VárosFa 
Program elnevezésű kezde-
ményezést. A 10 ezer lakosú-
nál nagyobb települések ön-
kormányzatai 70 darab sorfát 
igényelhettek. Április 20-ig le-
hetett jelentkezni a pályázatra, 
amelyen Kerepes 45 darab pusz-
taszilt és 25 darab szivarfát, va-
lamint az ültetéshez szükséges 
eszközöket (karó, védőrács, ta-

A képviselő-testület 
a 26/2022.(II.24.) Kt. határo-
zat alapján hét helyszínre forga-
lomlassító virágládákat helyez-
tet ki május végéig az alábbi 
helyszínekre:
 •   Juhász Gyula utca 81. ház-

szám elé 
 •   Mező utca 6-8. házszám elé

Kerepes Város Önkormányzata, Kerepes közéletének meg-
határozó személyiségei számára, vagy azok részére, akik 
a település, illetve Magyarország érdekében kifejtett ki-
emelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a települést 
tiszteletre méltóan szolgálták, vagy szolgálják, az elisme-
rés, ragaszkodás és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen 
a KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozhatja.
 A KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet a polgármester, 
az alpolgármesterek, valamint az önkormányzat állandó 
bizottságainak elnökei által alkotott munkacsoport javas-
lata alapján, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete évenként egy élő és – posztumusz adományozással 

– egy elhunyt személy részére, határozattal adományoz-
hatja.
 Jelen felhívásban a posztumusz adományozásra várjuk 
az indítványokat.
 A díjat a polgármester – ünnepélyes keretek között – a 
március 15-i, vagy augusztus 20-i nemzeti ünnepünk al-
kalmából tartandó rendezvényen adja át.
 A kitüntetett személyt díszoklevél, emlékplakett – 
amelynek hátlapján KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA, vala-
mint az adományozás évszáma gravírozással szerepel, – és 
őt, vagy – posztumusz adományozás esetén – hozzátarto-
zóját bruttó 150 000 forint pénzjutalom illeti meg.

A cím adományozását indítványozhatják:
    a)   Kerepes Város Képviselő-testületének és a Képviselő-tes-

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

biakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében meghatározottak 
szerinti helyi egyesületek,

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

Az indítványozók a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátar-
tozójuk kitüntetésben történő részesítését nem indítvá-
nyozhatják.  
 
A javaslattételre rendelkezésre álló határidő 
2022. június 15. napja. dr. Fügedi Réka jegyző

KEREPES VÁROS DÍSZ-
POLGÁRA CÍM POSZTUMUSZ  
adományozására várjuk az  
ajánlásokat az alábbiak szerint:

HÍREK

karómulcs) nyert. A pályázati 
kiírásban rögzítették, hogy csak 
belterületi ingatlanra lehet a fá-
kat elültetni, amely lehet önkor-
mányzati, állami vagy egyházi 
tulajdonú közterület, illetve la-
kossági közszolgáltatást ellátó, 
intézményi ingatlan. A pályáza-
ti felhívásban megszabott felté-
teleknek megfelel: az utca, a tér, 
a park, a parkoló, az óvoda, az 
iskola, az egészségügyi intéz-
mény, a szociális intézmény és a 
temető (az állami, vagy egyhá-
zi ingatlanokra csak engedéllyel 
ültethetnénk, de ez nem megold-
hatatlan feladat). Egy települé-
sen belül maximum 10 különbö-
ző ültetési helyszín lehetséges. 

Gyuricza László polgármester

 •   Mező utca 55. házszám elé 
 •   Mező utca 91. házszám elé 
 •   Wéber Ede park 2. ház-

szám elé 
 •   Kikelet sor 2. házszám elé 
 •   Alföldi utca 85-89.  

házszám elé
 Vezessenek lassan és figyel-
mesen a kijelölt szakaszokon!

Ádám a kerítésre felállva, apja 
fegyverével, vaktában adott 
le lövéseket a tömeg irányába, 
míg szülője kardokat forgat-
va fenyegetőzött. A történtek 
következtében hárman sérül-
tek meg: L. László (az egyik 
gyanúsított), valamint egy 26, 
és egy 30 éves utcabéli fér-
fi. A helyszíni szemle közben 
két fegyvert foglaltak le, ame-
lyek az elsődleges vélemény 
szerint gáz- és riasztófegyve-
rek voltak.
 Az elkövetőket fegyveres, 
csoportosan elkövetett garáz-
daság bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt őrizetbe 
vették. Letartóztatásuk indítvá-
nyozását az ügyészség azonban 
nem látta indokoltnak, ezért 
az eljárás további szakaszában 
szabadlábon védekezhetnek.

A gyanúsítottak  
letartoztatását követeli  
Kerepes polgármestere 
Gyuricza László polgármes-
ter közleményben szólította fel 
az illetékes ügyészséget, hogy 
a döntését vizsgálja felül és a 
gyanúsítottakat helyezze előze-
tes letartóztatásba. Szabadlábra 
helyezésükkel veszélyben érzi 
magát Kerepes lakossága. Félő 
a bűnismétlés és az ehhez ha-
sonló agresszív bűncselekmé-
nyek újbóli elkövetése. Továb-
bá felmerül a szökés lehetősége 
és a tanúk befolyásolása is. A 
város polgármestere szerint az 
ügyészségnek ilyen helyzetben 
segítenie kellene a rendőrség 
munkáját, hogy mielőbb rács 

mögé kerüljenek 
a kerepesi közbiz-
tonságot veszélyez-
tető bűnözők.

sen 170.000 forint készpénzt is 
adott támogatásként. A megpa-
kolt járművel Gyuricza László 
polgármester és Bakai Kálmán 
alpolgármester indult el Bereg-
surányba. Február 28-án a pol-
gármester már egy segélyszál-
lítmányt eljuttatott a 640 lelket 
számláló határátkelő faluba. Be-
regsurányban a segítő szerveze-
tek nagy örömmel fogadták az 
adományokat. Köszönjük min-
den kerepesinek, aki hozzájárult 
és segített a gyűjtésben!

LÖVÖLDÖZÉS  
Kerepesen
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TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK 
(2022. április 28.)

ÖNKORMÁNYZAT

A kapitányság előző évben végzett  
munkájáról tájékoztatta a képviselőket  
Szigeti János rendőrkapitány  

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
új külsős tagja, Polyák Dóra letette esküjét

Az elmúlt egy hónapban kétszer is üléseztek a képviselők. A 2022. április 
28-án megtartott testületi ülésen összesen 24 napirendi pontot tárgyal-
tak. Május 5-én pedig rendkívüli ülést hívtak össze, ahol két napirend 
szerepelt a meghívóban. A rendkívüli ülésre elsősorban azért volt szükség, 
mert dönteni kellett az „Új bölcsőde építése Kerepesen” projekt sorsáról.

N apirendek előtt Meggyesi Ale-
xandra képviselő azután érdeklő-
dött, hogy az önkormányzat besze-

rezte-e a gyerekeknek beadható Epipent. 
Gyuricza László polgármester tájékoz-
tatásul elmondta, hogy a választás heté-
ben érkezett meg az Epipen és minden 
intézményvezető megkapta, így Kerepe-
sen is elérhetővé vált a 16-20 ezer forin-
tos gyógyszer, amelyet – szükség esetén – 
a súlyos allergiában szenvedők kaphatnak 
meg. A beszerzés azért csúszott, mert év 
elején országos hiánycikk volt a gyerekek-
nek beadható életmentő injekció. 
 Farkas Domonkos alpolgármester, a Fi-
desz helyi csoportjának elnöke megkö-
szönte a 6319 kerepesi választópolgárnak, 
hogy részt vettek az április harmadikai vá-
lasztáson. A polgári oldal Kerepesen is 
nagy győzelmet aratott, amely nagy fele-
lősséget is jelent. Ezért a helyi Fidesz elnö-
keként és a Kerepesi Fidesz frakcióveze-
tőjeként arra kér minden kerepesi közéleti 
szereplőt, hogy a választás után tegyék fél-
re a politikai nézeteltéréseket, és Kerepes 
érdekében lépjenek egyet egymás felé. El-
sőként, a hatékony együttműködés remé-
nyében, a Fidesz-frakció nevében egyez-
tetésre hívta a képviselő-testület minden 
tagját, a bizottságok külsős tagjait, vala-
mint a helyi egyesületek vezetőit. (Ezt a 
találkozót 2022. május 20-án a művelődési 
házban tartották meg. – a szerk.)

Elfogadták a Gödöllői  
Rendőrkapitányság beszámolóját
Szigeti János alezredes, a Gödöllői Rend-
őrkapitányság vezetője megküldte a képvi-
selő-testületnek beszámolóját, amelyben a 
kapitányság előző évben végzett munkájá-
ról tájékoztatta a képviselőket. 
 A kapitányságvezető a bűnözéssel kap-
csolatban azt a tájékoztatást adta, hogy 
Kerepesen 2021-ben jelentős mértékben, 
mintegy 20,51%-kal csökkent a regisztrált 
bűncselekmények száma. 
 Továbbá a kábítószerrel történt vissza-
élések száma is csökkent (95-ről 51-re). 
2021-ban 2 db személygépkocsit loptak el 
Kerepesen, csökkent a gépjárműfeltöré-

sek száma (14-ről 3-ra), és kevesebb lakás-
betörés történt (a korábbi 29 esetszám 21-
re csökkent). A kapitány kihangsúlyozta, 
hogy mind a felderítésben, mind a meg-
előzésben sokat segít a térfigyelő kame-
rarendszer, amelynek további bővítése 
erősítené a településen élők szubjektív biz-
tonságérzetét. 
 Szigeti János alezredes beszámolójában 
elmondta, hogy a kábítószer-bűnözés je-
lenlétében nagymértékű látencia tapasztal-
ható, annak felszámolása továbbra is pri-
oritásként szerepel a rendőrőrs feladatai 
között. 
 Gyuricza László polgármester kiegé-
szítésképpen elmondta, hogy aggasztja a 
rendőrségnél tapasztalható létszámproblé-
ma. Kerepesen évek óta nem sikerül folya-
matosan betölteni a körzeti megbízotti stá-
tuszt.
 Megyesi Alexandra képviselő a Gyár ut-
cában kialakult történések miatt javasol-
ta, hogy alakítsanak egy munkacsoportot, 
és kezdjenek el közösen együtt dolgozni a 
helyzet javításán. Az első és legfontosabb 
feladatnak a kamerarendszer kiépítését je-
lölte meg.

Megindították a Bajcsy-Zsilinszky utca  
építéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárást 
Kerepes Város Önkormányzata a kormány 
határozata alapján 170.885.107 Ft vissza 
nem térítendő támogatást kapott a Bajcsy-
Zsilinszky utca felújítására. Az útépítés 
megkezdése érdekében a képviselő-testü-
letnek döntenie kellett a közbeszerzési el-
járás megindításáról. Öt cégnek küldtek 
ajánlattételre felkérőt.

Az új bölcsőde tervezésénél elhalasztották  
a nyílt közbeszerzési eljárás megindítását
A képviselő-testület aggályosnak tartja az 
új intézmény működtetését, ugyanis nem 
kalkulálták be a fenntartás várható költsé-
geit. Továbbá a 48 férőhelyes bölcsődének 
a megépítése az elnyert 590 millió forint-
ból – a megemelkedett építési árak mellett 
már nem lehetséges. A várható 300 milliós 
költségnövekedést az önkormányzat nem 
tudja kigazdálkodni. Farkas Domonkos al-
polgármester a tervezett 830 m2-es alap-
területet is soknak találta. Meglátása sze-
rint a minimális elvárás helyett Kerepesen 
kétszer akkora bölcsődét terveztek. A túl-
tervezés tényét a környékbeli bölcsődék 
alapterületeivel magyarázta. Végül a na-
pirendet elhalasztották és úgy döntöttek, 
hogy egy alaposabb tájékoztatást követő-
en, május 5-én, egy rendkívüli ülésen dön-
tenek a pályázat sorsáról.

Megemelik a képviselők és bizottsági  
tagok tiszteletdíját és költségtérítését
A tiszteletdíj emelését nem csak a polgár-
mesteri és alpolgármesteri illetmények 
emelkedése indokolta, hanem az a körül-
mény is, hogy Kerepesen több, mint há-
rom éve nem módosították a tiszteletdíjak 
összegét. Az emelés mértékét a szomszé-
dos településekhez viszonyítva állapítot-
ták meg, így Kerepesen a tiszteletdíjakat 
30%-kal emelték meg. 

Döntöttek az alpolgármester  
illetményének megemeléséről is
A polgármesteri illetmény törvényi rendel-
kezés szerint az idei évben módosult. Ezért 
a főállású alpolgármester a polgármester 
illetményének a 90 százalékára jogosult, 
így a képviselő-testület módosította az al-
polgármester illetményét. Végül 7 igen, 3 
nem szavazattal 30%-kos emelés mellett 
döntöttek.

Többlettámogatást kért a helyi  
autóbusz-közlekedést biztosító szolgáltató 
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a Régió 2007 
Kft.-vel 2021. július 5. napján kötött köz-

szolgáltatási szerződéssel járó havi tá-
mogatást az inflációs hatásnál nagyobb 
mértékben, 241.500 Ft-tal megemelik. A 
módosítást a képviselő-testület június hó-
napban felülvizsgálja és újra tárgyalja.

Elbírálták a helyi civil szervezetek pályázatait 
A kerepesi székhellyel rendelkező és a te-
vékenységét főként Kerepesen megva-
lósító civil szervezeteknek kiírt pályá-
zat eredményeként az Aranyeső- Ezüst 
Évek Egyesületet 250.000 Ft-os, a Kere-
pesi Hagyományőrző Pávakör Egyesületet 
200.000 Ft-os, a Kerepesi Gyermekekért 
Alapítványt 350.000 Ft-os, a Nyuszi Szi-
lasligeti Kulturális Egyesületet 200.000 Ft-
os támogatásban részesült.

Értékesítik a Bartók Béla  
utcában található ingatlant
A képviselő-testület támogatta a 2019-2021. 
években a KVSE által benyújtott pályáza-
tot egy új sportház építésére. Az önkor-
mányzat tulajdonát képező 2373. hrsz.-ú 

kerepesi ingatlan (Sportöltöző) képezi a pá-
lyázat önrészét, ezért az ingatlan értékesíté-
sének megindításáról határozott a testület. 
Az értékesítéshez a képviselő-testületnek át 
kellett minősítenie az ingatlant „Üzleti va-
gyontárggyá”, ami a vagyonrendelet módo-
sításával megtörtént.

Elfogadták a Szabó Magda 
Művelődési Ház és Könyvtár beszámolóját
A Szabó Magda Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetője beszámolt az intézmény 
2021. évi munkájáról, illetve elkészítette 
az idei évre vonatkozó munkatervét, amit 
a testület elfogadott.
 Szintén döntött a testület a művelődé-
si ház nyári zárásáról. Az intézmény jú-
lius 18. és augusztus 7. között nem fogad 
látogatót. A beszámolót kiegészítve Far-
kas Zsuzsa intézményvezető elmondta, 
hogy decemberben beadtak egy pályáza-
tot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, amelyen 
nyertek 2,5 millió forintot. Ebből a pá-
lyázati pénzből valósítják meg a Kerepest 
koncertsorozatot.

Horváth Vera, a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ vezetője elkészítette 2021. évi  
beszámolóját, amit a testület elfogadott.

Elfogadták a temetkezési  
szolgáltató éves beszámolóját
2007. óta a SZIGÜ Zrt. végzi Kerepesen a 
temetkezési szolgáltatásokat. A gazdasá-
gi társaság ügyvezetője elkészítette a 2021. 
évi temetőüzemeltetéssel kapcsolatos fel-
adatokról szóló tájékoztatást, amit képvi-
selő-testület elfogadott.

A VárosFa pályázat keretében  
70 db facsemetét ültetnek el a városban 
VárosFa program keretében pályázat be-
nyújtásáról döntött a testület. A kiírás 

szerint 30-70 db, a városi körülménye-
ket jól tűrő, már életerős sorfát lehet igé-
nyelni, ingyenesen, önerő nélkül. Az őszi 
időszakban az ültetést, majd azt követően 
az utógondozást a településeknek közös-
ségi program keretében kell elvégezniük. 
A településnek kötelezettséget kell vállal-
nia az adományozott fák legalább 7 évig 
tartó gondozására, szükség esetén pótlá-
sára. (Lásd részletesebben a 2. oldalon.)

Két pedagógusnak ítélték oda  
a „Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díjat”
Kerepes Városban kiemelkedő nevelő-ok-
tató tevékenység elismeréseként a Kiemel-
kedő Pedagógiai Munkáért Díjat 2022-ben 
Mohácsi Szilviának és Restás Andreának 
ítélték oda.
 Az oklevél mellé járó 150.000 Ft pénz-
jutalmat a pedagógusnapi ünnepségen adja 
át a polgármester.

  Rendkívüli ülés 
(2022. május 5.)
Nem építik meg az új bölcsődét
Kerepes Város Képviselő-testüle-
te hosszas vita után arról döntött, hogy a 
VEKOP-6.1.11-21-2021-00036 azonosító-
számú „Új bölcsőde építése Kerepesen” 
projektet nem kívánja megvalósítani. Az 
elállás okaként a megemelkedett kivitele-
zési költségeket és a szűk határidőt jelöl-
ték meg. 
 Döntöttek arról, hogy a pályázat kap-
csán kötött támogatási szerződést az ön-
kormányzat nevében felmondják és az el-
nyert támogatás összegét visszafizetik. A 
képviselő-testület felkérte Gyuricza Lász-
ló polgármestert a támogatás összegének 
visszafizetésére és a pályázat lezárásához 
szükséges intézkedések megtételére. Polgár
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A Föld napja alkalmából minden óvodánk udvarára társadalmi munkát 
szerveztünk annak érdekében, hogy a téli időszakban tönkrement má-
szókáink, homokozóink megszépülhessenek, és ismét virágos, szép kör-
nyezet várja a gyermekeket a szabadban való tartózkodás alkalmával is. 

A meghirdetett társadal-
mi munkára – sajnos 
– csak nagyon kevés 

szülő jelentkezett, így legin-
kább a dolgozóink keze nyo-
mát dicsérik a megszépült játé-
kok, kerítések. Külön köszönet 
Rémi Zoltánnak, aki az időjá-
rás függvényében folyamato-
san, több napon keresztül csi-
szolt, festett, javított, így 
segítve a munkánkat és – 
természetesen – szintén 
külön köszönet minden 
kedves szülőnek, aki a 
segítségünkre sietett!
 Az udvari homoko-
zók és a játékok alat-
ti ütéscsillapító homok 
feltöltése minden intézmé-
nyünkben folyamatos, ezzel is 
készülünk a nyári udvari életre.
 Április 20-án – két év kihagyás után – 
ismét sikerült megtartanunk a Babaliget 
Bölcsődében azt a szülői fórumot, ahol a 
még bölcsis, de szeptembertől oviba ké-
szülő gyermekek szülei részére igyekez-
tünk egy kis tájékoztatást adni az óvodai 
élet mindennapjairól.
 A Meseliget Tagóvoda udvara új tram-
bulinnal gazdagodott egy régi óvodásunk, 
Ferenczi Dávid és édesanyja jóvoltából, 
akik otthoni trambulinjukat ajánlották fel, 
és el is hozták azt a gyermekek nagy örö-
mére! Köszönjük!

OKTATÁS

AZ ÓVODA 
HÍREI

 Az óvodai beiratkozások – 
személyes jelenléttel – lezaj-
lottak, intézményeinkbe 109 
gyermeket vettünk fel. A szü-
lők június első hetében pos-
tán kapják majd meg a felvé-

telről szóló határozatot.
 A Meseliget Tagóvoda és a 

Csicsergő Tagóvoda egy részének 
a villamosbiztonsági felülvizsgála-

tát igazoló minősítő irata lejárt, így azokat 
május elején ismételten felülvizsgáltattuk.
 A fenntartó segítségével elkezdődött a 
Meseliget Tagóvoda kerítésének javítása, 
amit a karbantartó kollégánk végez. Ha el-
készül, újra biztonságos és esztétikus lesz 
a József Attila utca felőli parkoló és a ke-
rítés is. Itt szeretnénk köszönetet monda-
ni Halász Gábor helyi vállalkozónak, aki 
a betonkeverőt térítésmentesen bocsájtotta 
az óvoda rendelkezésére! 

Tajti Krisztina óvodavezető

A Kerepes Ifjú Tehetsége Díjat azok 
a tehetséges fiatalok kaphatják meg, 
akik az iskolai tanulmányaik során, 
vagy a sport, a művészet és a tudo-
mány valamely területén kimagasló 
eredményt értek el.  A díj évente leg-
feljebb két fő, 25 év alatti személy ré-
szére adományozható. A díjat a pol-
gármester adja át, ünnepélyes keretek 
között, minden év augusztus 20-án.
A díj nem adományozhatók annak,
   a)    aki az adományozás időpontjában 

a képviselő-testület képviselője,
   b)    aki az adományozás időpontjában 

a képviselő-testület valamely bi-
zottságának nem képviselő tagja,

   c)    aki az e rendeletben szabályozott 
valamely kitüntetésben öt éven 
belül részesült.

 
A díjra érkező indítványokat a Közne-
velési, Kulturális és Nemzetiségi Bi-
zottság véleményezi, amelynek alap-
ján a képviselő-testület az átadás napját 
megelőző ülésén határozattal dönt.
 A díjjal kitüntetett személyek dísz-
oklevelet, a díjazott nevét, a díj meg-
nevezését és az évszámot tartalma-
zó vésettel ellátott emlékplakettet és 
pénzjutalmat kapnak. A pénzjutalom 
összege 150.000 Ft.

A díj adományozását
indítványozhatják:
   a)    a polgármester, a települési képvi-

selő és a képviselő-testület bizott-
ságainak tagjai;

   b)    a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 2013. évi V. tv. (a továbbiak-
ban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerinti helyi 
egyesületek,

   c)    történelmi egyházak,
   d)    nemzetiségi önkormányzatok,
   e)    a jegyző,
   f)    a településen működő intézmé-

nyek vezetői,
   g)    bármely kerepesi választópolgár.

Az indítványozásra jogosult 
javaslatának tartalmaznia kell:
   a)    a javaslattevő nevét és
   b)    a jelölt életútjának, a szervezet te-

vékenységének, a kitüntetés, elis-
merés alapjául szolgáló érdemek 
bemutatását, a megalapozott 
döntéshez szükséges részletes-
séggel.

A díj adományozását a Köznevelési, 
Kulturális és Nemzetiségi Bizottságnál, 
vagy a polgármesternél kezdemé-
nyezhetik 2022. június 15-ig.

dr. Fügedi Réka jegyző

KEREPES IFJÚ  
TEHETSÉGE DÍJ 
ADOMÁNYOZÁSA

Interoedagogica kiállítás és vásár Bécsben
Két német nemzetiségi óvoda-
pedagógusunk 2022. május 14-én Bécs-
ben járt az Inter oedagogica kiállítás és 
vásáron. Az oktatási és képzési szakki-
állításon színvonalas szakmai program 
várta a látogatókat, ahol az előadások 
segítségével megismerhették a legújabb 
oktatási módszereket és a speciális tan-
anyagokat. A 44. alkalommal megren-
dezett szakmai program elismert és 
fontos eleme az osztrák szakoktatási 
rendszernek.

A Föld napján az udvari  
játékokat is felújítottuk 

A meghirdetett társadalmi  
munkában a szülők is besegítettek

Új trambulint kaptak 
a gyerekek a Meseliget 

Óvodában

TESZEDD! – Önkéntesen  
a tiszta Magyarországért

Kerepesen is lelkesen 
szedték a szemetet  
az aktivisták 
Két év után Zlatnik Gábor, a 
Tisztább Kerepesért vezetője is-
mét meghirdette a közös szemét-
szedést Kerepesen. Valójában az 
országos TeSzedd akcióhoz csat-
lakoztak a lelkes aktivisták. Ke-
repesen május 7-én reggel nyolc 
órakor az iskola előtt gyülekez-
tek az önkéntesek. Az akcióhoz 
csatlakozott a képviselő-testü-
let több tagja és Gyuricza Lász-
ló polgármester is. Az önkéntes 
szemétszedésben a polgárőrök is 
részt vettek. Zlatnik Gábor saját 
járműveivel szállította az össze-
gyűjtött hulladékot. 
 Ebben a ciklusban komoly 
energiát és pénzt fektetett be az 
önkormányzat az illegális hul-
ladéklerakók felszámolására, 
ennek köszönhetően kevesebb 
szemét található a város közterü-
letein. A lelkes brigádok pár óra 
alatt kb. 45 zsák szemetet szed-
tek össze Kerepes bevezető útjai 
mentén, a Szilaligeti HÉV meg-
álló környékén és a Nagyréten. 
Ennek ellenére még jócskán ma-
radt összeszedni való hulladék a 
településen. Sipos György képvi-
selő elmondta: megdöbbenve ta-
pasztalták, hogy még most is na-
gyon sok ingatlantulajdonos a 

kerti zöldhulladékot az erdő szé-
lére vagy árkok partjára viszi ki. 
Ez több szempontból is aggá-
lyos, ugyanis a zöldhulladék-ku-
pacok a rágcsálók elszaporodá-
sának is kedveznek, amelyek így 
a kertes házaknál is jobban hem-
zsegnek. A kihelyezett fűnyese-
dék- és hullottgyümölcs-kupa-
cok között pedig előszeretettel 
keresgélnek a vaddisznók is, ami 
rengeteg problémát okoz a tele-
pülésen. Sajnos azt is lehet látni, 
hogy a zöldhulladék alatt szin-
te semmilyen növény nem képes 
életben maradni. Mindezek mi-
att a zöldhulladék lerakása ille-
gális, ezért szabálytalan és bün-
tetendő. 
 Egyébként hála és köszönet 
azoknak, akik május 7-én sza-
badidejüket feláldozva szemetet 
szedtek Kerepesen!

A Muskátli Garden jóvoltá-
ból felajánlott virágokkal, 
május 10-én kedden a Sza-
bó Magda Emlékhelynél 
kezdtük az ültetést, majd a 

Tölgyfa utcai orvosi rendelő-
nél folytattuk és a Szilaslige-
ti Gyógyszertárnál fejeztük 
be a virágosítást. Köszönöm 
szépen a segítséget a lakók-
nak, a Muskátli Garden Vi-
rágcenternek pedig az ado-
mányt!

Megyesi Alexandra képviselő

ÖNKÉNTES FELAJÁNLÁSBÓL 
VIRÁGOSÍTOTTUNK 

HÍREK

MEGÚJULT a Szent Anna- 
templom kerítése

A Föld napját ünnepelték  
a NAPFÉNY HÁZÁBAN 

Közösségi munka kere-
tében, több tucat kerepesi pol-
gár önzetlen segítségének kö-
szönhetően megújult a 110 
éves évfordulóját ünneplő 
Szent Anna-templom kerítése. 
Nagy Anna képviselő és Far-
kas Domonkos alpolgármester 
szervezésében az önkéntesek 
a munkát két hétvégén végez-

Régi hagyomány, hogy a 
Föld napján a szülők segítségé-
vel megújítják a Napfény Háza 
kertjét. Április 22-én az időjárás 
nem volt túl kegyes, de legalább 
a szorgos kezű, sérült fiatalok és 

Az akcióban 45 zsák 
szemetet gyűjtöttek össze

Ebben a brigádban dolgozott Gyuricza László polgármester, 
Sipos György képviselő és Zlatnik Gábor főszervező

Gyorsan haladtak a munkával

ték el: április végén 
kezdték, és május 
14-én fejezték be. 
Voltak, akik a csi-
szolásban, mások a 
mázolásban jeles-
kedtek. Nagy Anna 
képviselő és Far-
kas Domonkos al-
polgármester egy-
havi tiszteletdíját 
ajánlotta fel. A ke-
rítés festését pénz-

beli adományokkal támogatta 
a lakosság és sok ügyes kezű 
asszony sütemények elkészíté-
sével járult hozzá az önkéntes 
akcióhoz. 
 Köszönjük a résztvevők lel-
kes társadalmi szerepvállalá-
sát, amellyel hozzájárultak a 
templom 110 éves évfordulójá-
nak méltó megemlékezéséhez.

a szülők könnyen kitéphették a 
gyomokat a földből. Rengeteg 
színes virágot ültettek el: begó-
niát, petúniát, mézikét, kokár-
davirágot, szellőrózsát, liliomot, 
lobéliát, gyöngyvirágot, szőregi 

rózsát.... sőt! A virá-
goskerten kívül lesz 
epres ágyásuk, fű-
szerkertjük és te-
remnek a gyümölcs-
fáik is. Végre a 
koronavírusjárvány 
elmúltával finomat 
főzhettek, sütizhet-
tek és jókat beszél-
gethettek.

A kép közepén a szervező, Nagy Anna képviselő

A Napfény Háza  
előkertje is megszépült 
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A táncokat Ragoncza Imre tanár úr koreografálta A szülők főzték az iskola hátsó udvarán az ebédet 

A büfében Botrágyiné Virágh Orsolya tanárnő  
és a nálunk végzett diákok szorgoskodtak

Árnyjáték az éjszakai könyvvarázson 

A Ragoncza Imre által koreografált 
táncok egymást követték a színpa-
don, a legfiatalabb évfolyamtól a 

legidősebbekig. A búcsúzó évfolyam leg-
szebbjei – Mészáros Eszter és Boronyai 
Dániel – a színpadon vehették át a bálki-
rálynő és bálkirály megtisztelő címet.
 Az alkalomhoz illő ablakdekorációról 
Nagyné Mándi Katalin és Kira Krisztina 
gondoskodtak, a büfét az épület zsibongójá-
ban a Szülői Munkaközösség Botrágyiné Vi-
rágh Orsolya vezetésével, és a nálunk vég-
zett diákokkal biztosították.  

 A gödöllői Logiscool – Tánczos Lajos ve-
zetésével – a programozás és robotika rejtel-
meibe vezette be diákjainkat.
 Kata boltja, valamint a Szabó Magda Mű-
velődési Ház és Városi Könyvtár szintén tá-
mogatta a rendezvényt.
 A Kerepesi Gyermekekért Alapítvány, 
a Kerepesi Önkormányzat civil pályázatán 
nyert összegből meghívta Paulinát, aki dél-
után az udvaron felállított színpadon tartott 
fergeteges koncertet, amit természetesen au-
togramosztás követett.
 Köszönjük az intézményvezető Kaczur né 
Méder Tímeának a rendezvény szervezését, 
Szabó Béla igazgatóhelyettesnek a lebonyo-
lítást, és Karó Valéria igazgatóhelyettesnek 
a műsorvezetést!
 A tanulók szülei már kora reggeltől hoz-
ták a süteményeket a nap megédesítésé-
re, főzték az iskola hátsó udvarán az ebédet, 
gondoskodtak az ellátásról, székekről, aszta-
lokról, zenéről.

2022. május 14-én, az iskola-
udvaron összegyűlő szülők és 
hozzátartozók – a Széchenyi Gála 
kísérőrendezvényeként – ragyogó 
napsütésben tekinthették meg 
a nyolcadikosok keringőjét. 

SZÉCHENYI GÁLA a Széchenyi  
István Általános Iskolában

Iskolánkban két év kényszerszünet után, 
idén május 7-én, szombat éjjel, újra megtar-
tottuk az „Éjszakai könyvvarázs” elnevezé-
sű különleges irodalmi csapatversenyünket. 
Egy varázslatos könyv, és egy varázslatos éj-
szaka adott rengeteg élményt a Széchenyi 
István Általános Iskola tanulóinak. Verse-
nyünkön több, mint ötven tanuló vett részt 
és gazdagodott életre szóló élményekkel. A 
tanulók, hogy kellőképpen elmélyülhesse-
nek a tantestület által megidézett varázsvi-

lágban, elolvasták Rick Riordan: Percy Jack-
son és az Olimposziak könyvsorozat első 
kötetét, A villámtolvajt. Fontosnak tartjuk, 
hogy napjaink fiatalsága közelebbi kapcsola-
tot teremtsen a könyvek világával: megtanul-
ják szórakozásnak és nem tehernek tekinte-
ni az olvasást. Ahhoz, hogy a regény világát 
a lehető legjobban megidézzük, a prog-
ram megnyitója után közvetlenül megjelent 
Pecsenyiczki Balázs színművész, Zeusz ké-
pében. A csapatverseny játékai rendkívül 

változatosak voltak, minden tanuló megcsil-
logtathatta tehetségének egy kis darabkáját, 
hiszen a tornaterem ügyességi játékai mel-
lett, számtalan logikai- és kvízfeladatban, 
szabad uló szobában, árnyjátékokban is bizo-
nyíthatták rátermettségüket. A rendezvény 
nem valósulhatott volna meg iskolánk peda-
gógusainak aktív munkája, volt diákjainak 
segítsége, és természetesen a tanulók rész-
vétele nélkül. Külön köszönet illeti még a 
Szablya Étterem munkatársait, akik a gyer-
mekek „görög lakomáját” biztosították.
 A varázslatos iskolai éjszaka tapasz ta lat-
feldolgozását követően kijelenthetjük, hogy 

sikerült olyan élményt adnunk, 
amely nemcsak maradandó lesz, 
hanem – reményeink szerint – 
hosszú távon is motiválóan hat, 
és segíti a gyerekek körében tör-
ténő olvasás népszerűsítését. Egy 
szombat éjszaka, és sok-sok hét 
előkészület után végülis elmond-
hatjuk, hogy „Megcselekedtük, 
amit megkövetelt a haza”.

 Húsz közösségi szolgálatos diák, valamint 
a tanárok és tanítók segítettek az akadály-
verseny állomásain, az osztályfőnökök pe-
dig az osztályok kísérésében. 
 Nekik, a nyolcadikos osztályfőnökök-
nek, Sebe Eszternek, Belényesi Danicának 
és Gajda-Gaál Zsófiának, valamint a szü-
lőknek is külön köszönjük a támogatást, 
hogy több év után újra együtt tudtunk ün-
nepelni!

Varázslatos éjszaka az iskolában

Éjszakai könyvvarázs program-
jaiban a tornateremben  

ügyességi játékokat szerveztek

Éjszakai könyvvarázs fáklyával
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HÍREK

A munkaviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: 
2144, Kerepes Vörösmarty utca 2., va-
lamint Kerepes közigazgatási területe.
A munkakörhöz tartozó 
főbb tevékenységi körök:
A segédfelügyelő az egyes rendé-
szeti feladatokat ellátó személyek te-
vékenységéről, valamint egyes tör-
vényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szó-
ló 2012. évi CXX. törvény 4.§ (3) be-
kezdésében meghatározott feladatai 
ellátása keretében közreműködik:
 •   a rendészeti feladatokat ellátó 

személy feladatkörét érintően az 
állampolgárok tájékoztatásában,

 •   a rendészeti feladatokat ellátó 
személy intézkedéseivel, jelentés-
tételi kötelezettségével kapcsola-
tos jegyzőkönyvek és más iratok 
előkészítésében,

 •   a dolog ideiglenes elvétele esetén 
az elvett dolog őrzésében és szál-
lításában.

Pályázati feltételek:
 •   magyar állampolgárság,
 •   cselekvőképesség,
 •   büntetlen előélet,
 •   legalább szakmunkásképző  

végzettség,
 •   felhasználói szintű  

számítógépes ismeret,
 •   hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat,
 •   B kategóriás jogosítvány. 
A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások:
 •   szakmai fényképes önéletrajz, 

mely részletezi az eddigi tevé-
kenységet,

 •   3 hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány,

 •   végzettséget, képzettséget igazo-
ló okiratok másolata,

 •   nyilatkozat arról, hogy a pályázati 
anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. június 13.
A munkakör betöltésének időpontja: 
elbírálást követően azonnal.
 A pályázat benyújtásának módja: 
elektronikus úton, Bolyky Boglárka ré-
szére küldve, a bolyky.boglarka@ke-
repes.hu e-mail címre. 

KEREPESI POLGÁR- 
MESTERI HIVATAL  
pályázatot hirdet  
segédfelügyelői  
munkakör betöltésére

I. Az eladásra kínált 
ingatlan adatai: 
Az ingatlan „kivett udvar és 
sportház” megjelölésű, aszfal-
tos út mentén található, a te-
lek nagysága: 528 m2, vezeté-
kes ivóvíz, szennyvízcsatorna, 
elektromos áram, földgáz köz-
műellátottsággal. Az épület az 
1980-as években épült, föld-
szintes, összes nettó alapterülete 
129,48 m2. Az ingatlan a telken 
oldalhatáros beépítési mód-
dal épült, és sportház funkci-
ót tölt be.
 Műszaki paraméterek: ha-
gyományos építési technológiá-
val épült, vasbeton sávalapozás, 
tégla teherhordó szerkezet, ge-
rendás-födém, fa fedélszék, cse-
répfedésű sátortető, műanyag 
szerkezetű nyílászárók hőszige-
telt üvegezéssel, belső ajtók fa 
szerkezettel, vakolt és színezett 
külső homlokzati felületképzés, 
a fűtést gáz cirkókazán biztosítja, 
villanybojler adja a melegvizet, 
festett belső fal- és mennyezeti 
felületek, illetve csempézett bel-
ső falfelületek, PVC, kerámia-
aljzatburkolatok. Az ingatlan 
körbekerített. Az épületről el-
mondható, hogy az elmúlt évek-
ben többszöri felújításon esett át, 
megfelelően karbantartott, jó ál-
lapotú, ízléses és korszerű sport-
háznak megfelelő enteriőrrel.
 Az ingatlan Kerepes Város 
Önkormányzat képviselő-tes-
tületének a többször módosított 
23/2014. (XI. 18.) önkormányza-
ti rendelete Kerepes Város He-
lyi Építési Szabályzatáról egysé-
ges szerkezetben, továbbiakban a 
HÉSZ szerint Vi-2 jelű, azaz In-
tézményi terület építési övezetben 
található, szabadonálló beépíté-
si móddal, a beépítettség megen-
gedett legnagyobb mértéke: 40%, 
az épületmagasság megengedett 

(legkisebb) legnagyobb mértéke: 
(7,5 m) 15 m, a zöldfelület legki-
sebb mértéke 30%.
 Az ingatlan induló vételára 
(mint elfogadható legkisebb ár): 
bruttó 63.000.000 Ft.

II. Az ajánlattétel  
feltételei:
A vételi ajánlatok benyújtá-
si határideje: 2022. 06. 07. 
(kedd) 10:30 óra. 
 Az ajánlatok benyújtásá-
nak módja: Az ajánlatokat zárt 
borítékban, Kerepes Polgár-
mesteri Hivatal (2144 Kerepes, 
Vörösmarty utca 2.) címre kell 
benyújtani. A borítékon fel kell 
tüntetni: „Ajánlat a Bartók 
Béla utca 26. szám alatti ön-
kormányzati tulajdonú ingat-
lan vásárlására”. A pályázat 
benyújtása postai úton történ-
het a pályázat benyújtási határ-
időre történő beérkezésével.
 Az ajánlatnak tartalmaznia 
kell: a vevő/k nevét, születési 
nevét, lakcímét, születési adata-
it, anyja nevét, adószámát. Több 
vevő esetén a tulajdoni hányad 
megjelölését és jogcímét (tulaj-
donos, haszonélvező) is. 
 Az ajánlat valamennyi írott 
oldalát folyamatos számozás-
sal, valamint a cégjegyzésre jo-
gosult, vagy az általa meghatal-
mazott személy, magánszemély 
kézjegyével kell ellátni. Az alá-
írási jogosultság igazolása alá-
írási címpéldánnyal, vagy meg-
hatalmazással történhet.
 Az ajánlatban nem lehet át-
húzás, betoldás vagy átírás. Az 
ajánlat független dokumentum 
oldalakat nem tartalmazhat.
 Az ajánlattevők a hadnagy.
zsolt@kerepes.hu e-mail címen 
kérhetnek bővebb információt a 
pályázat menetéről és a pályázati 
felhívás tárgyáról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
önkormányzati  
ingatlan eladására
Kerepes Város Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.; a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) nyilvános pályázatot hirdet az Ajánlatkérő tulajdonában álló, üzleti 
vagyon részét képező, Kerepes, Bartók Béla u. 26. (2373 hrsz.-ú) szám alatti, belterü-
leti, „kivett udvar és sportház” megjelölésű ingatlan eladására az alábbiak szerint:

III. Az ajánlatok  
bontása, értékelése: 
Az Ajánlatkérő az ajánlatok 
tartalmát a versenyeztetési el-
járás lezárásáig titkosan kezeli, 
tartalmukról felvilágosítást sem 
kívülállóknak, sem a pályáza-
ton résztvevőknek nem ad. 
 Az ajánlatok bontásra 
2022. június 7. (kedd) 11 óra-
kor kerül sor az Ajánlatkérő 
hivatali helyiségében. A be-
érkezett ajánlatokat Kerepes 
Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a benyújtási 
határidőt követő legközeleb-
bi testületi ülésén értékeli, to-
vábbá itt dönt a nyertesről. A 
Polgármester a Képviselő-tes-
tület döntéséről a pályázókat 
a döntést követő 5 munkana-
pon belül írásban (e-mail, le-
vél) tájékoztatja.
 Szerződéskötés: a legma-
gasabb összegű ajánlattevő-
vel történik. A vételárat a szer-
ződésmegkötéssel egyidejűleg, 
egy összegben kell megfizetni. 
Ajánlatkérő pályázati biztosíték 
nyújtására nem tart igényt.
 Az Ajánlatkérő fenntartja 
azon jogát, hogy a pályázatot – 
a beérkezett ajánlatok ellenére 
– eredménytelennek nyilvánít-
hassa, továbbá, hogy több azo-
nos tartalmú ajánlat esetén az 
ajánlattevők között versenytár-
gyalást tartson. 
 Az ajánlati kötöttségre, 
az ajánlattételi felhívás visz-
szavonására, az ajánlatok ér-
vénytelenségére, valamint az 
ajánlattételi felhívásban nem 
szabályozott egyéb kérdések-
ben az Ajánlatkérő 15/2012. 
(IV.27.) önkormányzati rendele-
tének 5. sz. mellékletét képező 
Versenyeztetési Szabályzat ren-
delkezései az irányadóak.

Gyuricza László Róbert polgármester
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A Szabó Magda Művelődési Ház nyári táboraiba már öt-
éves kortól várjuk a gyerekeket: színjátszás, készségfejlesz-
tés, néptánc és kreatív-kézművesfoglalkozások szerepelnek 
a programok között. A táborok minimum 15 fő/turnus ese-
tén indulnak.
 A táborokat különböző korosztályoknak hirdetjük meg, az 
alábbiak szerint:

SZÍNJÁTSZÓ ÉS KÉZMŰVES TÁBOR: 
a 2022. június 20. és 24. között tartandó táborba  
8-11 éves tanulók jelentkezését várjuk.  
Részvételi díj: 28 000 forint/fő/hét.

PRÜCSÖK TÁNCOLDA ÉS KÉZMŰVES TÁBOR: 
a 2022. június 27. és július 1. között tartandó turnust  
5-10 éves gyerekeknek hirdetjük meg.  
Részvételi díj: 28 000 forint/fő/hét.
Kérjük, amennyiben egy családból több gyermeket is szeret-
ne regisztrálni az adott turnusba, annyi jelentkezési űrlapot 
szíveskedjen kitölteni, ahány gyermeket szeretne táboroztat-
ni. Az űrlap a művelődési ház honlapjáról letölthető.
 Jelentkezési határidő: 2022. június 6.

Nyári gyerektáborok 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

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

Telefon:  06-28-560-360 

2144 Kerepes, 
Templom u. 3. 

Hirdetés

A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes  

aprósütemények
… ahogy a nagyi is készítette!

www.koronaretes.hu

Budapest
XVI ker., Veres Péter út 33.

Telefon: 06-20/437-9277

Kistarcsa
Szabadság út 6.

Telefon: 06-70/775-7674

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

E bben az évben a szervező – a Szabó 
Magda Művelődési Ház és Könyv-
tár – remélte, hogy az eseményt ki 

tudja szakítani a virtuális térből és Ke-
repesen fogadhatja Pest megye és Buda-
pest legjobb vers- és mesemondóit. Az egy 
évvel ezelőtti verseny pozitív fogadtatá-
sa túlszárnyalt minden előzetes várako-
zást, ugyanis idén, már 130-nál is több vi-
deós pályázat érkezett, amelyből a zsűri 
a 61 legjobbat választotta ki. Nagy öröm, 
hogy a Kerepesi Széchenyi István Álta-
lános Iskola diákjai is pályáztak. Érde-
kes volt, hogy a környékbeli településeken 
túl, nagyon sok pályázat érkezett a fővá-
rosból, de Pest megye távolabbi települé-
seiről is küldtek szavalatokat és meséket. 
Május 6-án a továbbjutottak jelentős része 
el is tudott jönni a Szabó Magda Műve-
lődési Ház és Könyvtár színháztermében 
megrendezett döntőre, ahol a Kerepesen 
élő színművészekből álló zsűri, nevezete-
sen Karácsonyi Zoltán, Gilicze Márta és 
Pecsenyiczki Balázs hallgatta meg a ver-
senyzőket. Az egész nap tartó megméret-
tetés jó hangulatban telt, minden fellépőt 

nagyon megtapsoltak, a verseny legjobb-
jai pedig díjakat és okleveleket vehettek 
át, de senki sem távozott üres kézzel, mert 
mindenki kapott egy emléklapot és egy kis 
ajándékot. A zsűrinek valóban nehéz dolga 
volt, hiszen a gyerekek jelentős része ko-
molyan felkészült a döntőre. A Kerepesen 
élő színművészekből álló zsűri nyolc kate-
góriában hirdette ki a győzteseket:  
1-2. osztályos versmondók:
 I. helyezett: Vajas Vencel,
1-2. osztályos mesemondók:
 I. helyezett: Majosházi Liza,
3-4. osztályos versmondók:
 I. helyezett: Wéber Janka,
3-4. osztályos mesemondók:
 I. helyezett: György Máté,
5-6. osztályos versmondók:
 I. helyezett: Jancsó Borbála,
5-8. osztályos mesemondók:
 I. helyezett: Dudás Sára,
7-8. osztályos versmondók:
 I. helyezett: Csonka Botond András,
középiskolás versmondók:
 I. helyezett: Kálmán Anna.
 A díjazottaknak, illetve minden résztve-
vőknek gratulálunk, valamint külön meg-
köszönjük a Szabó Magda Művelődési Ház 
és Könyvtár lelkes csapatának a nagyszerű 
szervezést, amellyel Kerepes város jó hírét 
öregbítették Pest megyében. 

2. RADNÓTI MIKLÓS  
– LÁZÁR ERVIN vers-  
és mesemondó verseny
A tavaly megrendezett verseny 
a koronavírus-járvány miatt 
az online térben zajlott.

Nagyon szeretünk ál-
modni, álmodozni. Otthonosan mozgunk a vágyaink, 
elképzeléseink világában. Az, hogy mit szeretnénk, 
mi lenne a jó, sokszor motivál, lendít bennünket elő-
re – természetesen a megvalósításukon keresztül. El-
engedhetetlen részei életünknek az álmok, nélkülük 
szegények, bezártak lennénk. Örömöt lelünk bennük.
 A terveink, álmaink alapvetően minket mutatnak. 
Olyanok, mint mi, mert belőlünk fakadnak. Addig tar-
tanak, ameddig mi merünk, bírunk, tudunk álmod-
ni, tervezni. Éppen ezért csodálattal tekintünk a vi-
lág leghíresebb embereire, a felfedezőkre, feltalálókra, 
akik koruknak nagy álmodói, tervezői voltak. Mertek 
nagyot álmodni, mertek elindulni a megvalósítása-
ik útjain. Zsenialitásukban valahol a szabadság legna-
gyobb fokát véljük felfedezni: túlnőttek magukon, to-
vábbláttak helyzetükön.
 A világ legnagyobb álmodója azért mégiscsak az 
Isten. Zsenialitását mutatja a teremtett világ, ahogy 
minden, mindennel összefügg a legapróbb részlete-
kig. Csodálatos mindaz, ami elénk tárul! És mindezt 
értünk tervezte, formálta, a legfontosabb alkotásaiért. 
Isten legnagyobb, legszabadabb álma mi vagyunk. 
Minden más csak másodlagos. A hozzá hasonlósá-
gunk titokzatossága valami ünnepet jelöl a teremtés 
történetében. Nem csak úgy lettünk, nem csak úgy 
kifejlődtünk, hanem az Úr tudatos, tervszerű akaratá-
ból születtünk, élünk, leszünk.
 Ő pedig határtalan. Az volt, és az is marad. A min-
ket megálmodásában is ez rejlik: ott, ahol mi feladtuk, ő 
abban az elveszettben, vagy a legkisebben is meglátja 
a jövő reménységét; az egyetlenben is a pótolhatatlant; 
az összetörtben a meggyógyíthatót – benned és ben-
nem az életrevalót. Ézsaiás prófétán keresztül üzeni ne-
künk: amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival 
magasabbak utaim a ti utaitoknál és gondolataim a ti 
gondolataitoknál. (Ézs 55,9).
 Csodálatos az a szeretet, amellyel Atyánk mun-
kálkodik a világban értünk, az életünkért. Egyértel-
mű terve az üdvösségünk, hazatalálásunk, célba ér-
kezésünk. Olyan jó tudni, hogy Isten ebben sem 
hibázik: tervei, gondolatai, cselekvései tökéletesek. 
Útjai felénk tartanak, illetve örök honunkba vezet-
nek. Álma messze több, mint amit mi el tudnánk 
képzelni, vagy amit remélünk. Ő a mi életünk!
 Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

ÁLOMHÍREK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
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A NÖK hírei

NEMZETISÉG

 „Kérlek 
azért titeket atyámfiai az Istennek 
irgalmasságára, hogy szánjátok 
oda a ti testeiteket élő, szent és 
Istennek kedves áldozatul, mint a 
ti okos tiszteleteteket.” Róma 12,1

Idén tizen- 
ötö dik alkalommal rendezték  
meg az Élő Rózsafüzér Zarándok-
latot, ezúttal május 14-én.

REFORMÁTUS EGYHÁZ

A hit nem csak lelki, hanem testi kategória is

XV. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR  
ZARÁNDOKLAT a főváros körül 

KATOLIKUS EGYHÁZ

HITÉLET

M ég a II. világháború alatt történt, 
hogy egy hosszabb légiriadó so-
rán elfogyott a víz az egyik óvó-

helyen. Az ott lévő kicsi gyerekek pedig 
nem bírták már a szomjúságot. Ekkor egy 
családapa elhatározta, hogy kimegy, és a 
szomszéd házból hoz egy kanna vizet. Ek-
kor egy fiatalember megállította, mondván 
önnek családja van, nekem meg senkim, 
hadd menjek ki én. A fiatalember soha nem 

jött vissza, később megtalálták a holttes-
tét az óvóhelyhez közel. A családapa sem-
mit nem tudott erről az ismeretlenről, pe-
dig a hozzátartozóinak meg akarta hálálni, 
hogy ez a fiatalember életét adta érte, he-
lyette halt meg. Jézus is az életét adta ér-
tünk, hogy megmentsen Isten jogos halálos 
ítéletétől. Isten mindenkit számon fog kér-
ni és meg fog ítélni indulataiért, mulasztá-
saiért és cselekedeteiért. A bűn zsoldja pe-
dig a halál. Jézus is helyettünk halt meg, 
hogy nekünk ne kelljen bűneink bünteté-
seként az örök kárhozatra vettetni. Pál azt 
kéri, hogy eme áldozatért, az Isten szerete-
tének ilyen módon való megnyilvánulásáért 
hálából és Isten iránti szeretetből kezdjük el 
az Urat követni.
 A hit nem csak lelki, hanem testi kate-
gória is. Nem csak az elménkkel kell hin-

nünk, hanem amit hiszünk, annak megfe-
lelően kell élnünk, cselekednünk. Szánjuk 
oda magunkat, hogy Isten minket is tudjon 
küldeni a szolgálatába. Ebben a világban Is-
ten sokszor az övéi által segít. Elküldi szol-
gáját, hogy vigasztaljon, ápoljon, védjen, 
segítsen. El akar küldeni téged is. Hogy ál-
talad is épüljön az Isten országa.
 Van-e kedved szolgálni Istennek, aki 
egyszülött Fiát adta érted? Van-e kedved 
meghálálni azt, amit érted tett? Érted-e mit 
jelent az, hogy meghalt érted az Isten Fia? 
Kinek a szolgálatába akarod adni magad? 
Mit akarsz kezdeni az életeddel?
 Református istentisztelet minden va-
sárnap 9.00-kor a Szilasligeti Közösségi 
Házban és a elpadrehun1 youtube csator-
nán is megjelentetünk igehirdetéseket.

Koncz Zoltán református lelkész

E gyszerre kilenc útvonalon indult el 
a főváros körüli gyalogos zarándok-
lat, melynek résztvevői Magyaror-

szágért, a fővárosért és a békéért imádkoz-
tak. A zarándoklat kerepesi végpontján, a 
Szent Anna-templomban Martos Levente 
Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rek-
tora mutatott be szentmisét.
 A főváros körül kiemelkedően sok Szűz -
anya-kegyhely van, ezeket kilenc szakasz-
ban járja körbe a zarándoklat, amelynek fő 

célja a közös imádság a budapesti és a kör-
nyékbeli emberekért. Az idén – május 14-én 
– lebonyolított kilenc, egyidejű zarándoklat 
érintette a Budapest körül található templo-
mokat, kegyhelyeket, természeti és kulturá-
lis értékeket. A Városmajori Jézus Szíve plé-
bánia szervezésében már hagyomány, hogy 
2006 óta évente életre hívják a Budapes-
tet körülölelő, körülbelül 200 km-es zarán-
doklatot. Egy-egy szakasz 18-20 km hosszú 
volt. A kerepesi végpontra Máriabesnyőről 
és Rákoskeresztúrról indultak a zarándo-
kok, de volt, aki Gyöngyösről érkezett. Min-
den egyes zarándokmenetben imával és 
egyházi énekléssel egybekötve gyalogol-
tak a résztvevők. Kerepesen a kerepesi egy-
házközség aktivistái fogadták a zarándoklat 
résztvevőit. A 15. Élő Rózsafüzér Zarándok-
lat végpontjain este hét órakor a zarándokla-
tot lezáró hálaadó szentmisét tartottak. Má-
riaremetén Esterházy László protonotárius, 

kanonok, pápai káplán, esperes, plébános; 
Fóton Marton Zsolt váci megyéspüspök; 
Nagytétényben Mohos Gábor esztergom-
budapesti segédpüspök; Budapest-Pest-
szentlőrincen Gyetván Gábor protonotári-
us, kanonok, esperes, plébános; Kerepesen, 
a Szent Anna-templomban Martos Levente 
Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rekto-
ra főcelebrálásával mutattak be misét.

Fotó: Lambert Attila, forrás: Magyar Kurír

A ZARÁNDOKLAT EGYIK  
VÉGPONTJA KEREPESEN VOLT

Idén, május 21-én tizenkét gyermek és 
egy felnőtt számára tartották meg az 
első szentáldozást a Szent Anna-temp-
lomban. Az ünnepi szentmisén hálát 
adtak az elmúlt tanév kegyelmeiért. A 
szentmisét több alkalommal az elsőál-

dozók verses - énekes előadása színesí-
tette. A szentmise közepén először vette 
magához az oltáriszentséget a tizenhá-
rom ünnepelt. Pető Gábor plébános úr, 
homíliájában reményét fejezte ki, hogy 
az elsőáldozók nem először és utoljára, 
hanem most már minden vasárnap ma-
gukhoz veszik az oltáriszentségben jelen 
lévő Krisztust.  Fotó: Csokonyi Imre

ELSŐÁLDOZÓK KEREPESEN

Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő Inté-
zet rektora főcelebrálásával mutattak be misét 

Majális
Majálist rendezett a Kerepesi Német Kul-
túregyesület a Mező utcában. A kialakult 
szokás szerint mindent retró áron (400 Ft 
támogatás ellenében) lehetett megvásárolni. 
Az egyesületi tagok 200 forintos támogató-
jegyért juthattak hozzá a német sörökhöz, 
az üdítőkhöz és a frankfurtivirsli-adagjuk-
hoz, vagy éppen a Kesselgulasch-hoz (pör-
költ). A rendezvényen retró diszkó szólt, és 
feldíszítettük a környék fáit. Ez már-már 
olyan hagyomány, mint a kút húsvéti han-
gulatúvá varázsolása és a tojásdíszítés. Ré-
gen a lányos házak udvarán mindenhol ott 
volt a májusfa.  Ezt a szokást felelevenítve, 
egyik nagy vágyunk egy olyan állandó má-
jusfa állítása, amelyet a település vállalko-
zásinak cégérei díszítenének.

Összefogtak a képviselők
A kerepesi képviselők rég nem látott össze-
fogással igyekeznek együttműködni, – vég-
re talán politikamentesen – a lakosság, de fő-
leg a gyerekek érdekében. Ilyen alkalom volt 
a húsvétitojás-elrejtés és a fadíszítés a Mag-
tár téren, amelyen a NÖK is részt vett. Nagy 
Irén kerepesi képviselővel a KNK díszítette 
fel a játszótér fáit. A gyereknap alkalmából, 
szinte az összes képviselő hasonló proaktív 
vállalással, a NÖK pedig játékok beszerzésé-
vel vette ki a részét a rendezvény feladatai-
ból. Idén a Gyár utcában is volt program. 
 Sajnálattal tapasztaltuk, hogy aggályos a 
játszótereink állapota. Ezért a NÖK is kéri 
majd a település lakóinak a se-
gítségét, hogy szakszerű fel-
újításokkal, cserével. megújul-
hassanak az egyes játszótéri 
játékok. Erről bővebb tájékozta-
tást a Facebook csoportjaikban 
olvashatnak. 

Komáromban jártak  
a kerepesi németek 
Összesen 20 fővel indultunk a 
kirándulásra, útba ejtettük a vi-
segrádi Duna-partot, ahol kis 
pihenőt tartottunk és betértünk 

Esztergomba a bazilikába is. Megtekintet-
tük Komáromban a Monostori Erődöt és 
a Csillag Erődöt. Ez utóbbiban a világ leg-
érdekesebb, és mondhatni legértékesebb 
szobrait is láthattuk. Igen, mivel a Csillag 
Erőd felújítása lehetővé tette a Budapes-
ti Szépművészeti Múzeum több, mint száz-
éves gipszmásolat-gyűjteményének a be-
mutatását. A kulturális programok után a 
KNK tagok részére térítésmentesen bizto-
sítottuk az utazás és az idegenvezetés költ-
ségeit. Az erődlátogatás végeztével a Mária 
Valéria hídon átmentünk a szlovák oldalra, 
Párkányba, ahol a szókimondásáról hírhedt 
„Paraszt-középkori vendéglőben” megva-
csoráztunk. Az étkezéshez mindenki 10 € 
összegben kapott támogatást a NÖK-KNK-
tól. Jó hangulatban, és kissé elfáradva a sok 
látnivalótól, életre szóló élménnyel gazda-
godva tértünk haza Kerepesre.

A város képviselő-testülete  
levette napirendről a helyi  
újságról szóló tájékoztatót 
Ezt azért szavazta meg a képviselő-testü-
let, mert a NÖK feljelentése miatt a köz-
igazgatási bíróság május 19-én döntött – te-
hát a testületi ülés időpontja után – az újság 
kiadását érintő kérdésekben. A NÖK pert 
vesztett, a bíróság visszautasította a kerese-
tét, mivel a beadvány tárgyában nem az ön-
kormányzat határozata volt törvénysértő, 
hanem a jegyző és a kiadó közötti szerző-
dést kellett volna megtámadni, amely sze-

rint évek óta – jogtalan gyakorlat alapján 
– a három nemzetiségnek összesen egyet-
lenegy oldal megjelenési lehetőséget ad, 
szemben a várossal kötött megállapodással, 
amely egy-egy oldalt biztosít minden nem-
zetiségi önkormányzatnak. A furcsa a dön-
tésben az volt, hogy végül szinte minden 
kérdésben a NÖK kéréseit foglalta határo-
zatába a bíróság, és igazat adott neki azok-
ban. Bővebben a döntésről, annak kézhez-
vétele után beszámolunk és nyilvánosságra 
hozzuk. 

Ballagások voltak az oviban 
Nagyon büszkék vagyunk óvodapedagógu-
sainkra. Meghívásukra részt vettünk a bal-
lagáson, ahol a német csoport ovisai ballag-
tak. Már 12. éve, hogy elindítottuk a német 
oktatás- nevelés ingyenes lehetőségét Ke-
repes lakossága részére. Tizenkét év sikere 
ez, hogy azóta százszámra végeztek olyan 
gyerekek, akik a német nyelv alapjait elsa-
játították.

300-an, mint a spártai hősök 
A 2011-es népszámlálásnak ez is lehetett 
volna az alcíme. Sokan talán nem is tudják, 
hogy a német nyelvtanítás óvodában és is-
kolában történő bevezetésének feltétele a 
NÖK létrehozása volt. Ami ezt megalapoz-
ta, az a 300 feletti, a magukat akkor német-
nek nyilatkozók száma volt, akiknek kö-

szönjük támogatásukat. Idén 
ismét népszámlálás lesz. Fon-
tos, hogy mindenki, aki érzi 
származása, vagy a német ne-
velés iránti elkötelezettségének 
súlyát, az idén is segítse mun-
kánkat. Megvan a remény, hogy 
ismét sokan leszünk, akik ma-
gukat németként vetetik fel a 
népszámláláson. Érdemes hang-
súlyozni, hogy ez semmilyen 
kötelezettséggel nem jár senki 
felé, és ráadásul titkos is. 

Springer Friedrich 
 – NÖK és Kerepes Város képviselője   

A majálist idén is  a Mező utcában rendeztük

Az oviban a német csoport ovisai is elballagtak

Komáromban a Csillag Erőd előtt
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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

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

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

GÉPJÁRMŰ – Használt Suzuki Ignist vagy  
Suzuki Sx4-et vásárolnék tulajdonostól.  
Este: 06-20-349-1470

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

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

Akciós ajánlatunk:
június 1-14-ig

Kerepes  
Béke utca 2.

Pap kolbász-
műhely

original, optimal 
sertés grillkolbász

kb 500 g

 3099Ft/kg

 2299Ft/kg

Tibi étcsokoládé
tejkrémmel és ostyával, 265 g, 3015 Ft/kg
Tibi tejcsokoládé 
mogyorókrém töltelékkel és keksszel 290 g, 2755 Ft/kg

Kühne öntet
ezersziget, joghurtos, fokhagymás
gluténmentes mézes mustáros
250 ml, 2516 Ft/l

Jásztej 
aludttejes 

kefír
315 g, 

568 Ft/kg

Monster 
Energy
több ízben
0,5 l, 698 Ft/l

Dobrowolscy
Gasztro sonka

sZereTeTTeL VÁrJUK ÖNÖKeT!
www.godollocoop.hu • facebook.com/godollocoop

799Ft

179Ft

629Ft

349Ft

Akik nem tudták 
átvenni a gyűj-
tő zsákokat, azok 
2022. június 30-
ig a polgármes-
teri hivatalban 

(munkaidőben) megtehetik ezt sze-
mélyi igazolvány, lakcímkártya vagy 
szolgáltatási szerződés felmutatásá-
val. Minden háztartás 32 zsákot kap. 
Kérjük értesítsék szomszédaikat, is-
merőseiket is erről!
 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 partnerekkel kötött szerződés-
ben foglaltaknak megfelelően, meg-
szüntették az utólagos kiszámlá-
zást, így a folyamat egyszerűsödik, 
ugyanis a helyszínen lehet fizetni.  
A zsák átvételéhez személyes ok-
mányok nem szükségesek.
 A megváltozott értékesítési folya-
matról a www.dtkh.hu honlapon ol-
vasható tájékoztatás. DTkH Nonprofit Kft.

MEGHOSSZAB-
BÍTOTTÁK  
a zöldhulladékgyűjtő 
zsákok átvételi  
határidejét

HÍREK

június 3. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

június 10. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

június 17. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

június 24. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

Fontos változás, hogy 2022. január 
1-jétől a DTkH Nonprofit Kft. az ingatla-
noknál nem helyez el cserezsákot. Az új 
szabályozás értelmében, a lakosság a ház-
tartásokban keletkező szelektív hulladé-
kot – a gyűjtés napján – bármilyen átlát-
szó zsákban, korlátlanul kihelyezheti az 
ingatlana elé. 

S okan nem tudják, hogy a saját ingat-
lanjuk előtt található terület karban-
tartása az ingatlan tulajdonosának a 

kötelessége. Fontos ez, hiszen a rendezett te-
lepüléskép, a lágyszárú növények pollen-
koncentrációjának csökkentése elemi érde-
ke a lakosságnak. A rendelet így fogalmaz: 
„Az ingatlan tulajdonosának feladata az 
ingatlan előtti járdaszakasz, saroktelek ese-
tén minden oldalán (járda hiányában 1 m 
széles területsáv, illetve, ha a járda mellett 
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes te-
rület) zöldsáv, nyílt árok és ennek műtár-
gyainak tisztán tartása.”
 Az egészséghez való alapjog és az egészsé-
ges környezet biztosítása érdekében közös cé-
lunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virág-
zását megakadályozzuk. Ezen gyomnövény 
pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos al-
lergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazda-
ságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény 
irtása, a földterületek fertőzöttségének eredmé-
nyes visszaszorítása, törvényileg előírt feladat.
 A zöldterülettel kapcsolatos szabályok 
megszegése az alábbiak szerint szankci-
onálható:
 A fentiekben említett kötelezettség elmu-
lasztása esetén – a Kerepes Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének – A közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szó-
ló, 16/2020. (IX. 25.) önkormányzati rende-
lete alapján – aki, a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes magatartást va-
lósít meg, az 50.000 forint helyszíni köz-
igazgatási bírsággal sújtható, illetve köz-
igazgatási eljárás esetén, természetes 
személy esetén 5.000 forinttól 200.000 fo-

A DTkH Nonprofit Kft. a lomtalaní-
tást évente, ingatlanonként egy alkalommal, 
2 m3 mennyiségben térítésmentesen, ház-
hoz menő rendszerben végzi, amit a lakos-
ság 2022-től egész évben igénybe vehet.
 Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban 
nyilvántartott és szerződött, aktív (a szol-
gáltatást nem szüneteltető), közüzemi díj-
hátralékkal nem rendelkező ingatlanhasz-
nálók nyújthatnak be.
 Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási idő-
ben a 06-28-561-200 telefonszámon lehet-
séges, a 4-es menüpont kiválasztásával.
 A lomtalanítás NEM konténerben történik.
 A kihelyezett lom elszállítása az előre 
egyeztetett napon történik, amely a meg-

rintig terjedő jogi személynél, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szerve-
zetnél 50.000 forinttól 2.000.000 forintig  
közigazgatási bírság szabható ki.
 A fenti szabályok betartását a közterület-
felügyelők rendszeresen fogják ellenőrizni.
 Parlagfű bejelentési segédlet:
A belterületi bejelentéseket az illetékes ön-
kormányzathoz, míg a külterületi bejelenté-
seket az illetékes megyei kormányhivatal já-
rási földhivatalához lehet megtenni. Ezekhez 
a bejelentésekhez rendelkezésre áll a Parlag-
fű Bejelentő Rendszer.
 A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki 
használhatja, mind a helyi lakosság, mind 
a társadalmi szervezetek és a vállalkozások 
is. A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról, a https://
pbr.nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhe-
tő. A bejelentés megkezdéséhez előzetesen 
regisztrálni kell a bejelentő felületen. A re-
gisztrációt követően otthoni internetelérés-
sel, mobiltelefonon keresztül, vagy a helyszí-
nen is lehetséges a bejelentéstétel.
 Kérjük Önöket, használják a Parlagfű 
Bejelentő Rendszert!
 Amennyiben valakinek nincs lehetősége 
ezt a rendszert használni, az:
 •   külterületi parlagfűfertőzött-terület ese-

tén, a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gödöllői Földhivatal e-mail címére a 
foldhivatal.godollo@pest.gov.hu-ra kül-
dött elektronikus levélben;

 •   belterületi parlagfűfertőzött-terület ese-
tén pedig a Kerepesi Polgármesteri Hi-
vatal központi e-mail címén keresztül, a  
bejelentes@kerepes.hu-n tehet bejelentést.

 Kérjük a tisztelt lakosság együttműködé-
sét a parlagfű-fertőzöttség visszaszorítása és 
a zöldfelületek tisztán tartása érdekében!

Kerepes Polgármesteri Hivatal

PARLAGFŰ elleni védekezés
A tiszta és rendezett kör nyezet 
 mindannyiunk érdeke!

A hulladék- 
gyűjtés rendje  
– 2022. JÚNIUS Házhoz menő LOMTALANÍTÁS

adott napon reggel 6 óráig az ingatlan ut-
cafronti részére helyezhető ki! Kérjük, 
hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivéte-
lével, a kisebb méretű anyagokat, a hatéko-
nyabb elszállítás és szétszóródás megaka-
dályozása érdekében bezsákolva, kötegelve 
helyezzék ki. A lomhulladékot minden eset-
ben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- 
és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsít-
sa, továbbá ne okozzon balesetet vagy ne te-
remtsen veszélyes károkozást.
 A házhoz menő lomtalanítást kizá-
rólag szerződéssel rendelkező lakossági 
ügyfeleink vehetik igénybe, amennyiben 
nincs díjhátralékuk! DTkH Nonprofit Kft.
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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

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!

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

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

beiratkozás helyszíne:
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,  
Honlap: www.mdiskola.hu • e-mail: kistarcsa.mdiskola@gmail.com 

Szakmát Szerezhet ingyeneSen
a CszC Mihály Dénes szakképző  

iskolában kistarCsán!

•   Pénzügyi-számviteli ügyintéző
•   Vállalkozási - ügyviteli ügyin-

téző (egyetlen ügyviteli szakma)
•   Szoftverfejlesztő és -tesztelő 

(Alkalmazások és mobil alkal- 
mazások fejlesztése, tesztelése)

•   Logisztikai technikus  
(Logisztika és szállítmányozás)

•   Grafikus 
(út a nyomdai előkészítéshez)

•   Kisgyermekgondozó, -nevelő 
(Bölcsődés korosztály  
gondozása, nevelése)

•   Szociális és gyermekvédelmi 
szakasszisztens  
(A személyes gondoskodás  
felnőtteknek és gyermekeknek)

•   Általános ápoló
•   Pedagógiai munkatárs  

(Pedagógiai asszisztens)
•   Demencia gondozó

BeiratkOzáS iDŐPOntJa: Szerda, péntek 17:00-19:00 óra között

Képzéseinket esti tagozaton hibrid  
(online – kontakt tanórák) tanrendben is szervezzük.

Képzéseink 2 tanévesek, diákigazolvány igényelhető. 

ÉrettSÉgIzetteK rÉSzÉre:

•  Burkoló
•  Női szabó 

•  Szociális ápoló  
és gondozó

AlApfoKú ISKolAI vÉgzettSÉggel  
rendelKezőK rÉSzÉre:

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. Decmenn gréta
Dr. Plaszkony adrienn

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. henter áron
Dr. Paul róbert

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!
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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!

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!

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!



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

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.

Ingyenes felmérés
Telefon: 06 30 620 7119 • 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu • Web: x-klima.hu

hívjon most!

Minőségi klíMák  
raktárról azonnal

Klíma szerelés rövid határidővel

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

hűtés-Fűtés
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.
Április 22-én, pénteken 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

 


