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A nagy múltú Flavorchem 
Corporation 2020-ban alapítot-
ta meg az Orchidia Europe illat-
anyag gyártó vállalatot Kerepe-
sen, amelynek új üzemcsarnokát 
június 24-én avatták fel a cég 
Vasút utcában található telephe-
lyén. Az új üzemben egy  
500 m2-es raktár, egy 150 m2-
es gyártóüzem, egy 60 m2-es 
alapanyagok tárolására alkal-
mas te rület, egy 64 m2-es gépé-
szeti tér és egy 55 m2-es labor 
kapott helyet. Az épületet új vil-
lám-, és tűzvédelmi rendszer-
rel biztosították, valamint a kor-
szerű szűrőberendezéseknek köszönhetően 
Kerepes levegőjébe egészségre káros anyag 
nem kerülhet ki. Az üzemcsarnok átadá-
sán részt vett Lippai-Nagy Írisz az Amerikai 
Kereskedelmi Kamara ügyvezető igazga-
tója, a Flavorchem Corporation vezérigaz-
gatója és tulajdonosa, Ross Sprovieri és fia 

A koronavírus-járvány előtt szép 
hagyománya volt a Mogyoródi Aquarena 
és Kerepes Város Önkormányzata között 
az együttműködésnek. Nagy Irén kép-
viselő ezt a kapcsolatot élesztette újra 
Ellenbacher Attila segítségével. A sike-
res tárgyalások eredményeképpen ebben 
az évben 15 darab ingyenes belépőjegyet 
kapott a város, melyeket a kerepesi SZAK 
vezetője Horváth Vera négy családnak 
adja majd oda. Ezúton is köszönjük a Mo-
gyoródi Aquarenának és kimondottan 
Hunka Erika ügyvezető igazgató asszony-

ILLATANYAGOKAT GYÁRTÓ  
üzemcsarnokot avattak Kerepesen  

INGYENES JEGYEKET KAPOTT  
a város az Aquarenától

Az Országos Polgárőr Szövet-
ség, a város lakosságának biztonságát 
szolgáló polgárőrség támogatásáért „Pol-
gárőr Város” kitüntető címet adományo-
zott Kerepesnek. Az elismerést az Országos 
Polgárőr Napon, június 26-án Dunapataj-
Bakodpusztán vette át Tischler János, az 
Új Kerepesi Polgárőr Egyesület vezetője és 
Gyuricza László polgármester Dr. Balogh 
János rendőr altábornagytól az Országos 
Rendőr-főkapitányság vezetőétől.  A 27. al-
kalommal megtartott ünnepségre 2500 ven-
déget hívtak a rendezők. Összesen nyolc 
város érdemelte ki ezt az elismerést. Az in-
doklásban elmondták, hogy a kerepesi pol-
gárőrök pályázatot azért díjazták, mert az 
elmúlt évben aktívan részt vettek a közösség 
életében, segítették a lakosságot és a bűnül-
döző szervek munkáját. Találkozni lehetett 
velük rendezvényeken, az iskolánál, a HÉV-
en, vagy éjszakai járőrözéskor. Az Új Ke-
repesi Polgárőr Egyesület két évvel ezelőtt 
alakult újjá. Bangó János 14 év után átadta a 
stafétabotot Tischler Jánosnak, aki 2021. ok-
tóber 1-jétől az egyesület új elnöke. A haté-
konyabb munka érdekében ebben az évben 
is szeretnének új tagokat felvenni. A jelent-
kezést a kerepes@polgaror.hu email címre 
vagy a 06-20-421-6094-es telefonra várják.
 Gratulálunk és köszönjük az Új Kerepesi 
Polgárőr Egyesület aktív részvételét a város 
életében!

Polgárőr Város címet 
kapott Kerepes

A megemlékezés 17 órakor, a Szabó 
Magda Művelődési Ház és Könyv-
tár előtt, a trianoni emlékműnél 

kezdődött. 
 A Himnusz közös eléneklése után a je-
lenlévők megkoszorúzták az emlékhelyet.  
Elsőként Kerepes Város Önkormányzata 
nevében Gyuricza László polgármester ko-
szorúzott, majd a Kerepesi Szlovák Önkor-
mányzat nevében Tarnóczki Lászlóné és 
Pecsenyiczki Mihályné, Kerepes Város in-
tézményei nevében Hutvágner Csabáné és 
Tajti Krisztina, a Kerepesi Hagyományőrző 
Pávakör Egyesület nevében Kocsis Borbá-
la és Hodbabniné Benedek Orsolya, a Szé-

Családi életmód napra invitálta a 
kerepesieket június 26-án 9 órától dél-
után 4 óráig Kerepes Önkormányzata és 
a Tölgyfa Gyógyszertár. Negyven kü-
lönböző vizsgálat kényelmes és ingye-
nes elvégzésére volt lehetőség a bölcsőde 
parkolójában felállított sátrakban és egész-
ségvédelmi kamionban. 
 Az ingyenes programon előzetes re-
gisztrációval lehetett részt venni. A plaká-
ton ugyan meghirdették, hogy a helyszí-
nen is lehet jelentkezni, de a szűrőprogram 
szinte teljes kapacitását (200 fő) előre lekö-
tötték. Sokan csalódottan távoztak a hely-
színről, de többen, az előzetes regisztrá-
cióhoz nem kötött érszűkületi szűréshez 
sorakoztak be, ahol Dr. Havay Miklós, kar-

INGYENES EGÉSZSÉGNAP

85 éves Frajna  
András nyugalma-
zott plébános TRIANONI  

megemlékezésMájus 28-án, 85. születésnapja alkal-
mából Farkas Domonkos és Nagy Anikó 
köszöntötte szeretett papunkat! Isten éltes-
se András atya!

HÍREK

Maximilian Sprovieri, valamint Klenczner 
Tamás, a Flavorcham és az Orchidia Europe 
Kft. cégvezetője. Az ünnepi beszéd megtar-
tására Gyuricza László polgármestert kérték 
fel. A Flavorchem jelenleg közel 60 ember-
nek ad munkát. Az új üzembe öt új munka-
társ számára tudnak állást biztosítani. 

Ünnepélyesen átadták az Orchidia Europe 
 illatanyag gyártó vállalatot Kerepesen

KIJAVÍTOTTÁK a  
Szabadság utcában a 
járda egy szakaszát

VIRÁGOKAT ÜLTETTEK  
a forgalomlassító ládákba

Nagy Anna képviselő az egymillió  
forintos képviselői keretét felhasználva kija-
vítatta a járdát a Szabadság úton a templom  

felöli oldalon a 234-
es házszámtól indul-
va a Templom utcáig. 
A 128 méteres sza-
kasszal június 14-én 
végzett Raduy Zoltán 
vállalkozó.  

A tavaly novemberi testületi ülé-
sen döntött a képviselő-testület arról, hogy 
2.000.000 forintért forgalomlassító viráglá-

Lépjen be a Kere-
pes info csoport-
ba, ahol az ön-
kormányzat és 
az intézményei 
osztják meg a te-
lepüléssel kap-
csolatos legfon-
tosabb híreket. 

Ne maradjon le  
Ön sem települése 
legfontosabb hírei-
ről, információiról!

július 8. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

július 15. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

július 22. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

július 29. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

aug. 5. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

aug. 12. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

aug. 19. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

aug. 26. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

Tisztelt Ügyfeleink!
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. jú-
nius 17-én esedékes szelektív hulladék-
gyűjtést Kerepes településen kollégáink 
nem tudták elvégezni. A pótlás kapacitás 
függvényében megtörtént.
 Köszönjük együttműködésüket.

DTkH Ügyfélszolgálata

A hulladék-gyűjtés 
rendje – 2022.  
Július-augusztus

dákat helyeztet ki a település forgalmas ut-
cáira. Így kerületek forgalomlassító esz-
közök a Juhász Gyula utcába, az Alföldi 
utcába és a Mező utcába. A Városüzemelte-
tés Kft. május végéig hét helyszínre állítot-
ta fel a ládákat. Az üres ládákba Nagy Irén 
képviselő a saját költségén megvásárolt vi-
rágokat június első hetében lakossági össze-
fogással ültette el. A lakók vállalták a virá-
gok gondozását és locsolását.

Nagy Irén képviselő és a virágültető  
lakók az  Alföldi utcában

kely Kör nevében Szabó Adél és Szabó Zol-
tán, a FIDESZ-KDNP nevében Farsang 
Péterné és Farkas Domonkos helyezte el a 
koszorút. A Német Önkormányzat Kerepes 
és a Kerepesi Német Kultúregyesület egyéb 
elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni a 
rendezvényen, de korábban elhelyezték az 
emlékműnél az emlékezés koszorúját.
 A megemlékezés a Szabó Magda Mű-
velődési Ház kerthelységében folytatódott, 
ahol a Trianoni békediktátum 102. évfordu-
lóján Gyuricza László polgármester mon-
dott megemlékező beszédet.
 A koszorúzást és a polgármesteri beszé-
det követően Pataki Tamást, Debüt-díjas 
magyar írót, újságírót, szerkesztőt, a Ma-
gyar Írószövetség tagját kérdezte Mező 
Gábor kutató, a Pesti Srácok oknyomozó 
újságírója, a Pesti TV műsorvezetője a bé-
kediktátumról, az elrabolt országrészek sor-
sáról. Végezetül Drábik János 100 évvel 
Trianon után című filmjét nézhették meg az 
érdeklődők az Összetartozás Napján. Polgár 

Kerepesen a nemzeti tragédia nap
ján, június 4én az önkormányzat és 
a Szabó Magda Művelődési Ház és 
Könyvtár szerevezésében rendezték 
meg a gyásznapi megemlékezést.

Megemlékező beszédet Gyuricza Lász-
ló polgármester mondott

Pataki Tamás író és Mező Gábor kutató  
a békediktátumról beszélgetett

diológus, háziorvos műszeres vizsgála-
tán tudhatták meg, hogy van-e érszűkületi 
problémájuk.
 A szűrőprogram Kerepesre kerülését 
utólag is köszönjük dr. Hankó Zoltánnak, 
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöké-
nek, aki sokat tett azért, hogy a kerepesiek 
szűrése megvalósuljon.
 A rendezvényt – a Program a Magyar 
Társadalomért – Magyarország átfogó 
egészségvédelmi szűrőprogramjának kere-
tében szervezték meg.  

nak a jegyeket, és bízunk a hosszútávú 
együttműködés reményében.
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INTERJÚ

Kerepesen A LÉT A TÉT
KI LESZ A VESZTESE A TÖBB HÓNAPOS EGYMÁSNAK FESZÜLÉSNEK

INTERJÚ

Kibékíthetetlen ellentétek, pálfordulás a képviselőtestületben, mi lesz a Fidesz frakcióval, lemonde Gyuricza 
László polgármester, lesze időközi választás Kerepesen. Az utóbbi félévben ezek a nem éppen hétköznapi 
témák korbácsolják a kedélyeket a városban A közösségi médiában is élénk figyelem kíséri az elmondottakat. 
Más település önkormányzata már régen belerokkant volna ebbe. Kerepesen egyelőre az emberek azon 
gondolkodnak, hogy ebben a helyzetben kinek vagy kiknek lehet igaza. Gyuricza László polgármester 
urat arra kértük, hogy őszintén reagáljon a felvetett kérdésekre. A konklúziót az olvasókra bízzuk!     

A Facebookra felkerült anyagok-
ból kiderült, hogy olyan személyi 
ellentét alakult ki polgármester 

úr és a társadalmi megbízatású alpolgár-
mester között, ami napjainkra szinte ki-
békíthetetlen. Az előzményekhez még 
annyit, hogy 2019-ben Fidesz támogatás-
sal került a város élére és meggyőző fölé-
nye volt a Fidesz frakciónak. Mára meg-
fordult az arány, polgármester úr kilépett 
a Fidesz frakcióból. Minden felborulni 
látszik. Mi történt az elmúlt hónapokban 
Kerepesen? 
 – Szeretném leszögezni, hogy én to-
vábbra is a Fidesz-KDNP által támogatott 
polgármesternek tartom magam. Nekem 
a kormány által képviselt értékrend az el-
fogadható, ezt szeretném képviselni. Az 
már más kérdés, hogy Farkas Domonkos 
társadalmi megbízatású alpolgármester 
és köztem milyen vélt és valós problémák 
vannak és ezek miért eszkalálódtak ilyen 
szintre. Erre csak azt tudom mondani, 
hogy ez már a múlt. Ami tény, én január-
ban úgy döntöttem, hogy kilépek a Fidesz 
frakcióból. Ennek volt egy olyan előzmé-
nye, hogy az előző év novemberében egy 
video forgatás miatt, amelyen én nem vet-
tem részt, Farkas Domonkos felbontot-
ta velem az együttműködést. Megkért 
arra, hogy az országgyűlési választásokig 
menjek el tartós betegállományba és utá-
na majd lesz valami. Azt gondolom, hogy 
sem akkor, sem most nem adtam erre okot. 
Semmi olyan dolog nem történt, amivel 
engem tényszerűen lehetett volna vádol-
ni. Aztán január közepén egy újabb foko-
zatra kapcsoltak, akkor már a jegyző sze-
mélyén keresztül az általa vezetett hivatalt 
támadták. Olyan koholt vádakkal példá-
ul, hogy nem tud elszámolni az útiköltsé-
gekkel. Mivel a jegyzőnek a polgármester 
a munkáltatója, így minden látszólagos hi-
báért a polgármestert is okolták. Azóta a 
könyvvizsgálói jelentés is tisztázta, hogy 
semmilyen pénzügyi visszaélés nem tör-
tént. Látszott, hogy egy többlépcsős pucs-
csot próbálnak ellenem véghez vinni. Ezek 

után értelmetlennek 
láttam, hogy olyan 
megbeszéléseken 
vegyek részt, ahol 
koholt vádakra kell-
jen időről, időre vá-
laszt adnom.

– Miért döntött 
polgármester úr, 
hogy kilép a Fidesz 
frakcióból?
 – Akkor ez 
tűnt a lehető leg-
jobb megoldásnak. 
Egyértelműen lát-
szott, hogy a Fi-
desz frakció tag-
ságom nélkül is 
működő rendszer. 
Ugyanúgy összeült 
a frakció, csak már kabinetnek neveztük, 
ugyanúgy egyeztettünk a beadványokról. 
Ugyanez történt februárban, és áprilisban 
sem voltak gondok, márciusban nem volt 
testületi ülés. Minden ugyanúgy ment to-
vább, a személyes kapcsolatok megmarad-
tak, de tény, hogy az országgyűlési válasz-
tások közelsége miatt a kilépésemet nem 
kommunikáltuk, vélhetően ennek nagyon 
negatív hatása lett volna. Szeretném le-
szögezni, hogy a kampányban a Fideszt és 
Vécsey László képviselő urat támogattam. 
Az már más kérdés, hogy választások után 
ez miért lett annyira fontos a nekem feszü-
lő társadalmi megbízatású alpolgármester-
nek, szerintem könnyű kitalálni.

– Az áprilisi testületi ülésen „robbant” 
egy másik bomba, mert ekkor jelentet-

te be Farkas Domonkos, hogy nem támo-
gatják az új bölcsőde megépítését, ami-
vel a független és ellenzéki képviselők is 
egyetértettek!
 – Ez nem volt annyira nagy megle-
petés, mert januárban, amikor még egy-
ben volt a Fidesz frakció, akkor szóba ke-
rült egy megbeszélésen, hogy a bölcsőde 
fenntartása nem kötelező feladata az ön-
kormányzatnak és a működtetése milyen 
extra költségekkel járna. Akkor úgy dön-
töttünk, hogy a választások után visszaté-
rünk a kérdésre. Tavaly januárban, amikor 
beadtuk a pályázatunkat, akkor nagyon 
szerette volna megvalósítani a képvise-
lő-testület a bölcsődét. A lobbizásban ren-
geteget segített Zentai Laci bácsi nyugal-
mazott kormányzati főtisztviselő. Tavaly 
november elején kaptunk 590 millió forin-

tot arra, hogy a bölcsődét megépítsük. Már 
novemberben is voltak olyan negatív véle-
mények a pályázattal kapcsolatban, ame-
lyek – meggyőződésem – a személyem el-
len irányultak. Ezt azzal magyarázom, 
hogy egy sikeres pályázat és bölcsőde épí-
tés növelte volna a településen az elfoga-
dottságomat, amit nem néztek jó szem-
mel politikai vetélytársaim. Végül ezt a 
projektet olyan érvekkel fúrták meg, ami 
nem volt teljesen igaz. Azt állították Far-
kas Domonkosék, hogy főépítész asszony 
túl tervezte az új bölcsödét és nincs reá-
lis igény a férőhelyekre. Hiába javasoltam 
két alternatívát, ami megmenthette volna 
a projektet, a testület elvetette. Az egyik 
megoldás az lehetett volna, hogy a régi 
bölcsődét – átalakítás után – birtokba ve-
hette volna a polgármesteri hivatal, a fel-
szabaduló jelenlegi önkormányzati épüle-
tet visszaadhattuk volna az iskolának. A 
bölcsőde konyhájával pedig megoldhat-
tuk volna a város intézményeinek a köz-
étkeztetését is. A másik javaslatom pedig 
az volt, hogy adjuk ki bérbe és termel-
jen pénzt a városnak. Ketten szavaztunk a 
visszaadás ellen, Záborszky Ede képviselő 
volt az egyik, én pedig a másik. Azóta már 
visszautaltuk a pénzt.

– Az önkormányzatnak mekkora volt a 
vesztesége ezen a pályázaton?
 – Sajnos több millió forint és nagyon 
sok olyan extra munkaóra, amit szintén el-
vesztettünk.

– A május 26-án megtartott testületi ülé-
sen minden ott folytatódott, ahol április-
ban abbamaradt. A Fidesz frakció szinte 
minden egyes tagja komoly vádakat fo-
galmazott meg Önnel szemben! Mennyi-
ben jogos vagy jogtalan, amit mondtak?
 – Hadd védjem meg a Fidesz frakció 
egy részét, ugyanis nem mindenki vett 
részt ebben az akcióban. Viszont egyér-
telművé vált, hogy harmadik stádiumá-
ba lépett az a támadás sorozat, ami a sze-
mélyem ellen irányult. Ez már a karakter 
gyilkosság előszele volt, ami később ki-
teljesedett. Itt megpróbáltak minden dol-
got látványosan rámégetni. Szerintük 
mindenről egy személyben én tehetek. 
Számonkérték rajtam például, hogy miért 
terjesztettem álhírt a Gyár utcai vereke-
désről és lövöldözésről. Pedig az alapinfor-
mációt a gödöllői rendőrkapitánytól kap-
tam, amit megerősített a police.hu oldalon 
közzétett hír is. Egyébként azt továbbra is 
megdöbbentőnek tartom, hogy a Gyár ut-
cai elkövetőket egyszerűen kiengedték a 
fogdából. A nemtetszésemet le is írtam az 
ügyészségnek. 
 A Kölcsey utca aszfaltozására beadott 
pályázatot is a fejemre olvasták, mondván, 
hogy nem tájékoztattam a képviselőket a 

pályázat beadásáról. Ez egy TOP-os pá-
lyázat, amit még a januári frakció ülésen 
egyeztettünk. Bakai Kálmán először azt 
javasolta, hogy a Béke utcát építsük meg 
teljes hosszában, amely a Sólyom utca 
érintésével megoldaná a buszközlekedést 
a településrészen. Ezzel mindenki egyet-
értett, de ezután kiderült, hogy csak gyűj-
tő utakra lehet jó eséllyel pályázni, ezért 
később a Kölcsey utca mellett döntöttünk. 
A bizottsági üléseken Bakai Kálmán vesz 
részt, neki van rálátása a dolgokra, neki 
kellett volna ezt a pályázatot is egyeztetni, 
illetve a képviselőket a módosításokról tá-
jékoztatni. Ez nem történt meg, ezért úgy 
tűnt, hogy én döntöttem el a Kölcsey utcai 
pályázatot. 

– Végül beadták a pályázatot?
 – Persze beadtuk, várjuk az eredmény-
hirdetést. El kell mondanom, hogy ezen 
kívül pályáztunk az óvoda átépítésére, or-
vosi rendelő átépítésére, de két utca aszfal-
tozását is így próbáljuk megoldani. Ezek 
állami forráshiány miatt egyelőre állnak.

– Május 26-ki testületi ülésen polgár-
mester úr kezdeményezte Farkas Domon-
kos társadalmi megbízatású alpolgár-
mester visszavonását és helyére javasolta 
Nagy Irén képviselő társadalmi alpolgár-
mesterré választását. Döntésének első ré-
sze a kialakult helyzetben még érthető, de 
a másodikat mivel magyarázza? 
 – Meglepett mindenkit a javaslatom, 
az igazsághoz hozzátartozik, hogy Nagy 
Irén képviselő asszonnyal sem egyez-
tettem. Egyébként a Fidesz frakció meg-
kereste az ellenzéki képviselőket, hogy 
fogjanak össze velem szemben. Egy ke-
rekasztal egyeztetést hívott össze Farkas 
Domonkos, ahol a város fejlődése érde-
kében konstruktív együttműködés le-
hetőségét ajánlotta fel az ellenzéki kép-
viselőknek. Amikor ezt megtudtam, 
egyértelművé vált, hogy végső soron elle-
nem próbálja hangolni alpolgármester úr 
az ellenzéket. Ebben a helyzetben nyilván 
nekem is kellett a muníció és a segítség. 
Nagy Irén képviselő egyébként alkalmas 
lenne a feladatra, de nem fogadta el a fel-
ajánlást, viszont az ellenzék a gesztus mi-
att belátta, hogy velem konstruktívabban 
tudna együttműködni, mint a darabjai-
ra széthulló Fidesz frakcióval. Ráadásul 
demoralizáló, hogy alpolgármester úr fél 
éve nem jár be dolgozni, de a tiszteletdí-
ját felveszi, nem írja alá a munkaköri alá-
írását és nem szerepel a köztartozásmen-
tes adózói adatbázisban (KOMA) és még 
sorolhatnám. A legfontosabb viszont az, 
hogy az alpolgármester a polgármester bi-
zalmasa, amely november elején megsza-
kadt. Természetesen a soron következő 
testületi ülésen napirenden szerepel az al-

polgármester leváltása. Ha úgy dönt a tes-
tület, hogy ennek ellenére a város pénzén 
alkalmaz valakit, akkor azt a döntést kell 
elfogadni és majd meglátjuk hogyan me-
gyünk tovább.

– Bakai Kálmán fideszes alpolgármes-
ter júniusban ismét az érdeklődés közép-
pontjába került. Mi történt június első fe-
lében?  
 – Ekkor mentem el szabadságra. Első 
intézkedésként megvontam alpolgármester 
úr feladatkörét. Ezzel párhuzamosan ké-
szült egy olyan papír is, amivel visszaad-
tam a jogkörét. Mind a kettő papírt iktat-
tam. Erre azért volt szükség, mert sejthető 
volt, hogy mi történik akkor, ha kiteszem 
a lábam Kerepesről. Természetesen aktivi-
zálta magát az a vonal, akik le akartak en-
gem váltani. Kiderült, hogy a cél érdeké-
ben még bűncselekménytől sem riadnak 
vissza. Bakai Kálmán ebben a játékban ál-
dozat volt. Megsajnáltam, mert hosszú ide-
ig két tűz közé szorult. Ezen az ominózus 
héten olyan dolgokat erőltettek rá, amit 
nem volt hajlandó végrehajtani. Végül a 
törvénysértő beadványokat visszavonta. 
Bakai Kálmán az események hatására ki-
lépett a Fidesz frakcióból, ezzel a frakció 
elvesztette a többségét. Szerencsére a hi-
vatal dolgozói korrekt módon összezár-
tak, és nem asszisztáltak ehhez a politikai 
puccshoz. Olyan visszajelzéseim vannak, 
hogy a város nagy részének ez nem tet-
szett, az emberek átláttak ezen a helyze-
ten. Már elegük van ebből a veszekedés-
ből. Ráadásul a környékbeli települések 
polgári oldalának a mi egymásnak feszü-
lésünk többet ártott, mint az ellenzéki ösz-
szefogás együttvéve. Ezt személy szerint, 
mint kormánypárti politikus nagyon saj-
nálom. Fontos megjegyeznem, hogy Ke-
repest kizárólag pártpolitikai alapon nem 
lehet kezelni, hanem a város érdekeit fi-
gyelembe véve kell haladunk előre. Ebben 
a pillanatban csönd van, várjuk a testüle-
ti ülést, ahol valamelyik irányba el kell, 
hogy dőljön ez a hosszú csata.

– Ezek után önként adódik a kérdés, mi-
ben reménykedik Gyuricza László pol-
gármester?
 – Időközi választásoktól nem tartok, 
ugyanis nincs meg az a többségi akarat, 
hogy felálljon a testület. Én nem szándé-
kozom lemondani. Ha viszont mégis feláll 
a testület, akkor el fogok indulni, mert azt 
kerepesi lakosként nem fogom harc nélkül 
hagyni, hogy egy ilyen kör a város élére 
kerüljön! Azt nem gondoltam volna, hogy 
egy tavaly novemberben kialakult hely-
zet ezzé fogja kinőni magát! Véleményem 
szerint átgondolatlan döntések, a lakosság-
nak nem tetsző támadások, és a hatalom-
vágy vezetett idáig. polgár
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ÖNKORMÁNYZAT

TESTÜLETI ÜLÉSRŐL  
jelentjük (2022. május 26.)

Szuper gyereknap  
volt KEREPESEN 

Az elmúlt egy hónapban kétszer is ülésezett a testület. A 2022. május 
26án megtartott ülésen összesen 16 napirendi pontot tárgyaltak. 
Június 8án pedig egy rendkívüli zárt ülést hívtak össze, ahol döntöt
tek a BajcsyZsilinszky utca útépítéséhez szükséges többletfede
zetről. A rendkívüli ülésre a szoros határidő miatt volt szükség.

Intézményünk, a Szabó Magda 
Művelődési Ház és Könyvtár 
május 28án rendezte meg 
gyermeknapi programját. 

VÁROS ÉLETÉBŐL

R endezvényünket ezúttal két helyszí-
nen bonyolítottuk. A fő helyszín a 
Templom utcai művelődési ház volt, 

ahol a rengeteg program mellett a Mérföld-
lépő Fejlesztőház a 6-12 év közöttieket várta 
ügyességi pályával, majd néptánccal. 
 A Szociális Alapszolgáltatóban két 
ugrálóvár, kézműves foglalkozás (szélfor-
gó készítés és kő dekupázsolás), valamint 
ügyességi pálya szórakoztatta a gyerkőcöket. 
 A művelődési ház előtt fagylaltot, kür-
tőskalácsot, aszalványokat és édességet vá-
sárolhattak a programokra érkezők, a büfé-

ben palacsinta és 
melegszendvics csá-
bította az ifjakat és 
szüleiket. Az udvar-
ban felállított – ta-
vasztól őszig kon-
certeknek is helyet 
adó – színpadon fel-
lépett Mollini bű-
vész, a Manó Swing 
vers-megzenésítő 
duó, Csicsi bohóc, és 
Dolák-Saly Róbert 

Családi gumiszoba című műsorával. Gazdára 
talált az a hatalmas ajándékkosár is, amelyet 
azok között sorsoltunk ki, akik megosztások-
kal segítették népszerűsíteni intézményünk 
programjait a Facebookon.
 A rendezvényre érkező gyerekek pecsét-
gyűjtő lapot kaptak, az egyes állomásokon 
feladatok várták őket, melyek elvégzését kö-
vetően pecsét, öt pecsét után pedig ajándék 
volt a jutalmuk. (Csoki, fagylalt, lufi, vagy 
épp zsákbamacska.) A játékban közel két-
száz lurkó vett részt. És hogy milyen fel-
adatokat kellett teljesíteniük? Készíthettek 
zoknilovat, írhattak üzenőszalagot, amelyet 
a kert végi fára akaszthattak fel. Kipróbál-
hatták magukat játékos drámafoglalkozá-
son és akadálypályán, fújhattak óriásbubo-
rékot és graffityt gipszkarton falra. Akinek 
mindez nem volt elég, kérhetett csillám-
tetoválást, hajfestést és hajfonást, vagy 
pónilovagolhatott kedvére.
 A szépszámú látogató java része gumike-
rekes kisvonattal érkezett az eseményre. A 
jármű óránként indult a szilasligeti kemping-
től a művelődési házig, majd onnan vissza. 
Természetesen a teljes program ingyenes 
volt, és terveink szerint jövőre is megrendez-
zük – még több, még színesebb program-
elemmel.
 Köszönjük az együttműködést az ön-
kormányzati képviselőknek és Farkas Do-
monkos alpolgármester úrnak, a Kerepe-

A képviselők szervezték
Kiegészítő programként május 28-án 
délelőtt a város képviselői szerveztek 

„kincsvadászatot” a gyerekeknek a te-
lepülés négy játszóterén, valamint a 
Gyár utcában. Az Állomás, az Alföl-
di, a Csicsergő Óvoda előtti játszóte-
reken, valamint a Gyár utcában, 30-30 
db, míg a Magtár téren 50 db kincset, 
vagyis számozott koalákat rejtettek el. 
A kincshez további ajándékok is jár-
tak, a szerencsés gyerekek még egy 
labdát és egy matricát is hazavihettek. 
A programban részt vett minden ön-
kormányzati képviselő, Bakai Kálmán 
és Farkas Domonkos alpolgármeste-
rek és a Német Önkormányzat.
 Az ajándékokat a képviselők tiszte-
letdíjukból vásárolták meg.

GYEREKNAPI  
KINCSKERESÉS

A június 18-19-én megrendezett 10. 
Csömöri Bringafesztivál a hagyományok-
nak megfelelően a második napon – ezúttal 
apák napján – a kistérségi kerékpáros kör-
túrával zárult. A közel ötven bringás június 
18-án reggel nyolc órakor indult Csömörről 
Fábri István csömöri polgármester vezeté-
sével és 76 kilométert megtéve este hét órá-
ra értek vissza a célállomásra. Érintették a 
XVI. kerületet, a XVII. kerületet, Pécelt, 
Isaszeget, Gödöllőt, Mogyoródot, Szadát, 

A 10. Csömöri Bringafesztivál kerék- 
páros körtúrája érintette Kerepest is

Kerepest, Kistarcsát, Nagytarcsát. Kerepes-
re délután négy órára értek és a Szilasligeti 
Közösségi Háznál Bakai Kálmán alpolgár-
mester, Nagy Irén, Németi Beáta, Sprin-
ger Fridrich képviselők és a művelődési ház 
csapata fogadta és vendégelte meg a részt-
vevőket.
 A körtúrához a csömöri kiinduló pon-
ton, csatlakozott hat kerepesi bringás (Ko-
vács László, ifj. Kovács László, Kovács 
András, Kovács Lászlóné Erika, Csóti 

László és Vigh Edit), akik végig tekertek a 
csömöriekkel.
 Az egész napos túrát rendőrök biztosí-
tották.

Kincskeresés Bakai Kálmán  
alpolgármesterrel és Németi Beátával

si Polgárőrségnek, Kerepes Város Szociális 
Alapszolgáltatási Központnak, a Mérföld-
lépő Fejlesztőháznak, a Zsanka esküvői és 
party dekornak! Köszönjük, hogy marke-
tingmunkánkat segítette a Babaliget Bölcső-
de, a Kerepesi Óvoda és a Széchenyi István 
Általános Iskola! Mindenkit szeretettel vá-
runk további programjainkra!

A Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai

A művelődési ház udvarán 
Csicsi bohócot figyelték a gyerekekAz óriásbuborék elkápráztatta a kicsiket  

Az ugrálóvár a Szociális 
Alapszolgáltatóban 
várta a gyerekeket

A túra résztvevőit Bakai Kálmán alpolgármester, 
Nagy Irén, Németi Beáta és Springer Fridrich képvi-
selők fogadták
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N apirend előtt Gyuricza László sür-
gőséggel kérte felvenni Farkas 
Domonkos társadalmi megbízatá-

sú alpolgármester megbízatásának visz-
szavonását és Nagy Irén képviselő tár-
sadalmi megbízatású alpolgármesterré 
választását.
 Napirend előtt kért szót Springer 
Friedrich Horst, Németi Beáta és Sipos 
György Tibor.
 Springer Friedrich azt kérdezte, hogy 
miért nincs jelen a jegyző asszony, hova 
tűntek a tesztre kapott közvilágítási 
lámpák, miért ment el a közterület-felü-
gyelő, és tisztázza, hogy megvonta-e az 
alpolgármester úr intézkedési jogköre-
it vagy sem. Németi Beáta számonkérte 
a polgármestert a május 22-ki Gyár ut-
cai lövöldözéssel és verekedéssel kap-
csolatban. Azt nehezményezte, hogy 
szerinte ezzel kapcsolatban pontatlan 
információt tett közzé a közösségi olda-
lán. Sipos György arra kérte a polgár-
mester urat, hogy előzetesen, minden 
pályázattal kapcsolatban, amelyik Ke-
repes jövőjét érinti, egyeztessen a kép-
viselő-testülettel, akár rendkívüli ülés 
összehívásával is.   
 Gyuricza László válaszként elmondta, 
hogy a Gyár utcai információkat a gö-
döllői rendőrkapitánytól kapta és ez je-
lent meg a police.hu oldalon is. Sipos 
György kérdésére elmondta, hogy a Köl-
csey utcai pályázatról Bakai Kálmán al-
polgármesternek kellett volna tájékoz-
tatni a képviselőket, ezt ne kérjék rajta 
számon.

Nem szavazták meg Farkas  
Domonkos társadalmi meg-
bízatású alpolgármester meg- 
bízatásának visszavonását
Hosszas vita után a képvise-
lő-testület titkos szavazáson, 5 
igen, 7 nem szavazattal nem fo-
gadta el Farkas Domonkos tár-
sadalmi megbízatású alpolgár-
mesternek a visszahívását.

Rendeletet alkottak az üzletek  
éjszakai nyitvatartásáról 
Kerepes Város Önkormányza-

tának Képviselő-testülete rendeletet alko-
tott az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjé-
ről, mely 2022. július 1-jén lép hatályba. A 
9/2022.(VI.7.) önkormányzati rendelet értel-
mében Kerepes Város közigazgatási terüle-
tén a vendéglátó üzleteknek pénteken, szom-
baton és vasárnap 24 órától másnap reggel 
6 óráig zárva kell tartaniuk. Ez alól kivételt 
képeznek a kulturális és sportlétesítmények-
ben üzemeltetett üzletek és azon vendéglátó 
üzletek, amely nem rendelkeznek hangosító 
berendezéssel, illetve a korlátozás alól men-
tes a szilveszter éjszaka, az önkormányzatok 
és intézményeinek rendezvényei, lakodal-
mak, esküvők helyszínei, az üzemanyagtöltő 
állomások, élelmiszer vagy vegyeskereske-
dés üzletei, kereskedelmi szálláshelyek.

Elfogadták az önkormányzat gyermek- 
védelmi helyzetéről szóló beszámolót 
A beszámolóból kiderült, hogy továbbra is 
növekszik Kerepes Város lakosainak száma. 
A születések száma 2021-ban az előző évek-
hez képest növekvő, 373 volt. Népesség nyil-
vántartási adatok szerint 2021. december 31-
én 11 203 fő (2020-ben 10 830 fő) lakosa volt 
a településnek, ebből 3414-en voltak 18 év 
alattiak. Óvodás korú gyerekek 352-en van-
nak, az általános iskolások létszáma 1027 fő, 
a 19-62 év közöttiek létszáma 6719, míg a 62 
év felettiek 2110 fővel voltak jelen 2021-ben. 
 A gyermekjóléti alapellátásokat az ön-
kormányzat a fenntartásában működő Ke-
repes Város Szociális Alapszolgáltatási 
Központ, valamint a Kerepesi Napközi-ott-
honos Óvoda és a Babaliget Bölcsőde köz-
reműködésével biztosítja.  

 Tavaly 92 család jogosult támogatásra, 
amelyből 25 egyedülálló szülő volt. Össze-
sen 183 gyermek volt érintve, melyből 1 fő 
tartósan beteg/fogyatékos.
 Kerepes Város Önkormányzata ösztöndíj 
jellegű támogatások keretein belül a BURSA 
Hungarica Programban 5 diák részére össze-
sen 970 000. Ft ösztöndíjat fizetett ki. 
 A beszámolót a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Gyámügyi Osztályához továbbították.

Pályázati pénzből szeretnék  
a Hold utca egy részét felújítani 
Hold utca egy részének (Szilasligeti úttól a 
Csillag utcáig) útburkolat felújítására pályá-
zatot nyújtott be az önkormányzat. A Hold 
utca, a Csillag utca és Juhász Gyula utca 
között megmaradna a jelenlegi állapotá-
ban. Nagy Irén képviselő javasolta, hogy a 
Hold utca kimaradó részét az ingatlantulaj-
donosok bevonásával próbálják felújítani. A 
képviselő asszony vállalta, hogy pozitív el-
bírálás esetén egyeztet az ingatlantulajdo-
nosokkal. A képviselő-testület a pályázat 
beadása mellett 12 igen szavazattal egyhan-
gúlag támogatta, hogy a jövőben egyes köz-
utak a lakosság bevonásával, lakossági hoz-
zájárulás segítségével valósuljanak meg.
 
Ebben az évben is 1 500 000 forinttal támogat-
ják az Új Kerepesi Polgárőr Egyesületet 
A testület a 2022. évi költségvetés elfoga-
dáskor döntött arról, hogy az Új Kerepe-
si Polgárőr Egyesület munkáját 2022-ben 
1.500.000 Ft-tal támogatja. Ahhoz, hogy a 
pénzt megkaphassák, támogatási szerződést 
kellett kötni az egyesülettel. A képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta a polgárőrök 
tavalyi támogatásának elszámolását is. 

TOP Plusz pályázatokat  
adott be az önkormányzat 
A Tölgyfa utcai rendelők fejlesztésére, va-
lamint a Kölcsey utca (Vécsey utcától a 
Martinovics utcáig tartó szakasza) és Mar-
tinovics utca utolsó szakaszának aszfaltbur-
kolattal való ellátására pályázatokat nyújtott 
be az önkormányzat. 
 A Tölgyfa utcai rendelőintézet korszerű-
sítésére 398.711.089 Ft összegben 100 %-os 
támogatás intenzitás mellett, a Kölcsey 
utca (Vécsey utcától a Martinovics utcá-
ig tartó szakasza) és Martinovics utca utol-
só szakaszára vonatkozóan, a Kölcsey Fe-
renc és a Martinovics utcák felújítására 
249.823.600 Ft összegben 100 %-os támoga-
tás intenzitás mellett pályáztak. 
 Mindkét pályázatot 2022. május 16-án 
adták be.

Döntés született a képviselői  
notebookok beszerzéséről
Az előzetes felmérés alapján hat képviselő 
jelezte, hogy igényt tart a notebookra. P.Gy.
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KULTÚRA

KÖNYVAJÁNLÓ
Nincs is jobb kikapcsolódás a nyári melegben a strandon, a parton  
vagy akár otthon a kertben, mint kezünkbe fogni egy jó könyvet és 
elme rülni abban. Ehhez ajánlok önöknek néhány könnyed, szórakoz
tató, lebilincselő és kalandokkal teli kikapcsolódást nyújtó könyvet.

Samatha Vérant: 
SOPHIE VALROUX-
PÁRIZSI CSILLAGOK
Sophie Valroux több mint közkedvelt séf, 
akit mindenki magának akar. Már újraé-
pítette egykor porig rombolt renoméját, és 
letette a névjegyét a gasztronómia világá-
ban. A nagymamájától örökölt gyönyörű 
birtok, a Château de Champvert étterme-
it irányítja. Vőlegényével, Rémivel boldo-
gabbak, mint valaha, és Rémi lányával is 
sokat javult Sophie kapcsolata. Minden hi-
bátlanul alakul. Sophie mégsem nyugod-
hat: úgy érzi, valami hiányzik. Meghívják 
egy exkluzív rendezvényre, amelyen pél-
daképe, a híres séf is részt vesz. Azt re-
méli, ez lehet az igazi kiugrás, amely talán 
élete álma, a Michelin-csillag megszerzé-
séhez is közelebb viheti. De a sors közbe-
szól: amint elfogadja a meghívást, min-
den összedől. Sophie balesetet szenved, 
amelynek következtében elveszíti ízlelését 
és szaglását. Most mi lesz? Sophie meg-

rázza magát, és úgy dönt: eljátssza, hogy 
megvan az ízlelése és a szaglása is. Vajon 
menni fog? 

Asha Lemmie: 
ÖTVEN SZÓ AZ ESŐRE
„Nem kérdezősködsz, nem küzdesz, nem 
ellenkezel.” 1948-ban ezzel az intelem-
mel hagyta az anyja a nyolcéves Norikót a 
nagyhatalmú Kamiza család birtokának a 
kapujában. És Nori szót fogad. Nem kérde-
zi, miért hagyta el az anyja, sem azt, miért 
zárják egy padlásszobába, és zokszó nél-
kül tűri a mindennapos vegyszeres fürdő-
ket, amivel ki akarják fehéríteni a bőrét. 
Nori szerelemgyerek, egy japán nemesúr 
ágyasának és egy afroamerikai katonának 
a lánya. Rideg nagyanyja gyűlöli, mert a 
létezése foltot ejtett a család becsületén, és 
csak azért fogadja be, hogy elrejtse a világ 
elől. Az intelligens kislány pontosan érzi, 
hogy a mássága az oka az elutasításnak, és 
mindenben engedelmeskedik. Amikor há-

rom év múlva váratlanul megjelenik a bir-
tokon a néhány évvel idősebb féltestvé-
re, Akira, a két gyerek között erős kötelék 
szövődik. A tehetséges hegedűművész fiú 
tanítgatja a húgát, és a zenén keresztül új 
világ tárul Nori elé, ami végérvényesen 
megváltoztatja mindkettőjük életét. Nori 
ráébred, hogy igenis van helye a világban, 
és bármily nagy árat fizet is érte, érdemes 
harcolnia a szabadságáért. 

Sophie Villard: 
MADAME EXUPÉRY 
ÉS AZ ÉGBOLT CSILLAGAI
Párizs, 1930. Amikor a fiatal festőnő, 
Consuelo egy partin megismerte Antoine de 
Saint-Exupéryt, első látásra szerelem bonta-
kozott ki közöttük. A temperamentumos kö-
zép-amerikai nő a rejtélyes pilóta múzsájává 
válik, aki a repülés helyett szívesebben szen-
telné magát az írásnak és a rajzolásnak. Hal-
hatatlan érzelmeiből születik meg a Kis her-
ceg, amelyben Consuelo a mindennél jobban 
szeretett rózsa, akit a kis herceg üvegbúrával 
szeretne megvédeni, és akire szüntelenül 
gondol, bármely idegen bolygóra vetődik is 
utazásai során. A könyv világszerte ismert-
té teszi Exupéry nevét, de a való élet a fér-
fi oldalán nem könnyű Consuelo számá-
ra. A nő küzd a férfi hűtlenségével, és azért, 
hogy festőként végre kiléphessen híres fér-
je árnyékából – amíg Antoine 1944-ben útra 
nem kel egy sorszerű felderítő repülésre a 
Földközi-tenger fölött… Vili Vera könyvtáros

Kerepes Város Önkormányzata nyil-
vános pályázatot hirdet Kerepes, 469/1 
hrsz.-ú belterületi kivett „beépítetlen te-
rület” megjelölésű ingatlan eladására az 
alábbiak szerint:

I. Az eladásra kínált ingatlan adatai: 
Az ingatlan „kivett beépítetlen terület” 
megjelölésű, földút mentén található, a telek 
nagysága: 772 m2, az ingatlan jelenleg köz-
mű nélküli (vezetékes ivóvíz, szennyvízcsa-
torna, az utcában kiépítésre került, elektro-
mos hálózat kiépítse folyamatban).
 Az ingatlan Kerepes Város Önkormány-
zat képviselő-testületének a többször mó-
dosított 23/2014. (XI. 18.) önkormányza-
ti rendelete Kerepes Város Helyi Építési 
Szabályzatáról egységes szerkezetben, to-
vábbiakban a HÉSZ szerint LKe-1, azaz 
Kertvárosias lakóterület építési övezetben 
található, oldalhatáron álló beépítési mód-
dal, a beépítettség megengedett legnagyobb 
mértéke: 30%, az épületmagasság megen-

gedett (legkisebb) legnagyobb mértéke: (3,0 
m) 6,0 m, a zöldfelület legkisebb mértéke 
50%.
 Az ingatlan induló vételára (mint elfo-
gadható legkisebb ár): bruttó 25.000.000 Ft

II. Az ajánlattétel feltételei:
A vételi ajánlatok benyújtási határideje: 
2022. 07. 15 (péntek) 10 óra. 
Az ajánlatok benyújtásának módja: Az 
ajánlatokat zárt borítékban, Kerepes Pol-
gármesteri Hivatal (2144 Kerepes, Vörös-
marty utca 2.) címre kell benyújtani. A 
borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a Ke-
repes 469/1 hrsz.-ú (Szérűskert) önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan vásárlá-
sára”. A pályázat benyújtása postai úton 
történhet a pályázat benyújtási határidőre 
történő beérkezésével.
 Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a vevő 
nevét, születési nevét, lakcímét, születési 
adatait, anyja nevét, adószámát. Több vevő 
esetén a tulajdoni hányad megjelölését és 

jogcímét (tulajdonos, haszonélvező) is. 
Az ajánlat valamennyi írott oldalát folya-
matos számozással, valamint a cégjegyzés-
re jogosult, vagy az általa meghatalmazott 
személy, magánszemély kézjegyével kell el-
látni. Az aláírási jogosultság igazolása alá-
írási címpéldánnyal, vagy meghatalmazás-
sal történhet.
 Az ajánlatban nem lehet áthúzás, betol-
dás, vagy átírás. Az ajánlat független doku-
mentum oldalakat nem tartalmazhat.

III. Az ajánlatok bontása, értékelése: 
Az ajánlatok bontása 2022. július 18-án 
(hétfő) 10 órakor lesz a polgármesteri hiva-
talban. A beérkezett ajánlatokat a képvise-
lő-testület a benyújtási határidőt követő leg-
közelebbi testületi ülésén értékeli, továbbá 
itt dönt a nyertesről. A polgármester a kép-
viselő-testület döntéséről a pályázókat a 
döntést követő 5 munkanapon belül írásban 
(e-mail, levél,) tájékoztatja.
 Az ajánlattevők az aljegyzo@kerepes.hu 
e-mail címen kérhetnek bővebb információt 
a pályázat menetéről és a pályázati felhívás 
tárgyáról. Gyuricza László Róbert polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS önkormányzati 
ingatlan eladására (1) 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS önkormányzati 
ingatlan eladására (2) M eghívást kaptunk a 2022. június 

4-én megrendezett Ikladi Sördél-
utánra, ahol egy 10 fős csoporttal 

vettünk részt.  Már évek óta megszoktuk, 
hogy a jószomszédság jegyében, kölcsönö-
sen meghívjuk egymást rendezvényeink-
re. A koronavírus-járvány után ez a kiváló 
program és a jó társaság már nagyon hi-
ányzott az embereknek. 
 Meghívást kaptunk 2022. június 25-én 
Aldebrőre, a Derelye Fesztiválra, ahol 
Stammtisch Tánccsoportunk egy új reper-
toárral szerepelt. Ezen felül a főzőverse-
nyen egy csülkös káposztás nokedlival ne-
veztünk be, amelynek a titkos receptjét 
őseink 300 évvel ezelőtt készítették el. En-
nek az aldebrői programnak is már hagyo-
mánya van.
 Az iskolát 24 német nemzetiségi tanuló 
fejezte be, és ballagott el. Ez pont 24 gye-
rekkel több, mint ahányan megtanultak 
volna nélkülünk németül a kerepesi iskolá-
ban, ha nincs bevezetve az ingyenes német 
tanulás lehetősége.
 Az iskolai tanévzáró ünnepségen a NÖK 
nevében történt felszólalásban méltattuk az 
iskola kiemelkedően jó német tanítási ered-
ményeit és gratuláltunk a pedagógusok-
nak, a diákoknak, a szülőknek a kitartásuk-

hoz. Köszönjük a gyerekeknek, hogy német 
nemzetiségi osztályba jártak és akik már 
büszkén mondhatják, hogy 8 éven át egy 
fontos világnyelvet tanulhattak napi egy 
órában. Ez egy tanévben kb. 180 napot je-
lent, nyolc tanéven keresztül 1440 napot, 
azaz 1440 német órát! Egy német tanfo-
lyam hány órát biztosít és mennyibe ke-
rülne? De rögös volt az út, ami ide veze-
tett, hiszen tudjuk, az iskola 10-12 évvel 
ezelőtt nem örvendett ekkora népszerűség-
nek. A német nyelv oktatásához fontos volt 
a 2011-es népszámlálás, mert enélkül nem 
jött volna létre Kerepesen a német oktatás. 
Nagy László igazgató úr, Lengyelné J. Má-
ria óvodavezető és a települési önkormány-
zat a NÖK szervezésével létrehozta a német 
oktatást. Napjainkban, hála a német okta-
tásnak is, sokan választják a kerepesi isko-
lát. Ha jól számolom, akkor ez már a 10-11. 
évfolyam, amely közel 300 gyereket jelent. 
Reméljük, és ezt a népszámlálásig sokszor 
elmondjuk még, idén októberben ikszelje-
nek a német hovatartozásuk mellett.
 Grassalkovich, és királyi koronázá-
si évforduló volt Gödöllőn. Idén is meg-
emlékeztünk Gödöllőn a templomépítő 
gróf, majd bárói, sőt hercegi rangot kapott 
Grassalkovitsokról. De idén volt az évfor-

dulója az 1867-es kiegye-
zésnek és a koronázásnak is. 
Ebből az alkalomból a kas-
tély igazgatója személyesen 
kísérte végig a kerepesieket 
a kastély minden zugán. 
Döbbenetes volt az élő törté-
nelem, betekinthettünk a fi-
atal királyné, Sisi, a némete-
ket betelepítő Mária-Terézia 
és a grófi család életébe is. 
 Fontos rendezvény-
re hívjuk meg a ked-
ves kerepesieket. Az idei 
Schwabenzug (betelepülé-
si ünnep-felvonulással), jó 
szórakozásnak ígérkezik, 

ugyanis a 300 év-
vel ezelőtti időkre 
emlékezünk vissza, 
amikor a puszta-
sággá vált Kerepes-
re betelepültek az 
őslakosok. Előbb 
a régi és az újabb 
svábok, a magya-
rok, és ahogy akkor 
mondták a tótok. 
Ez már a hatodik 
ilyen rendezvénye 
a NÖK-nek, ahová 
meghívunk más te-

lepüléseket is vendégségbe. Aldebrő, Ke-
recsend, Kompolt, Iklad, Vecsés, Péteri és 
számos település vehet részt rendezvényün-
kön. Reményeink szerint egy német és szlo-
vák-magyar misével kezdődik a program 
2022. július 16-án 13 órakor, majd ezt köve-
tően a kisbíró köszönti a betelepülőket, azaz 
a felvonulókat, akik a papi áldás és a meg-
nyitó után a Patkó csárdához vonulnak egy 
kis hűsítő sör-bor-üdítő és pogácsa remé-
nyében, ahol Ferenczi Lajos vendéglős fo-
gadja a „vándorokat.” Innen a Madarász ut-
cán át az Árok utca sarkáig a Mező utcába 
vonulunk a színpadhoz. Itt a gyerekeket szí-
nes programok várják, bohóc, vattacukor, 
ugrálóvár, trambulin, Henna-arcfestés és 
ajándékok. 
 A felnőtteket büfével, étellel, itallal, sváb-
kolbásszal, sültekkel és persze zenével vár-
juk a sörsátorban. Különjáratú buszt indít 
a NÖK a szilasi végállomástól 12:30-kor, 
amely a templomhoz hozza a rendes já-
rat útvonalán az utasokat, majd délután 18 
és 20 órakor indul vissza Szilas felé a busz. 
Várjuk a kerepesi gyerekeket: iskolásainkat, 
ovisainkat, családokat, akik, ha beöltöznek 
a felvonuláshoz hagyományos korhű ruhák-
ba, jelmezbe, vagy eszközökkel tárgyakkal 
vonulnak, nyereményeket sorsolunk ki kö-
zöttük. Fődíjként a legjobb „szerepjáték” 
egy hétvégére viheti családját pihenni. Ezen 
felül itt szeretnénk kitüntetni pedagógusa-
inkat is, akikkel reményeink szerint a diá-
kok együtt vonulhatnak majd fel.  

Springer Friedrich, a NÖK és Kerepes képviselője

A NÖK HÍREI

Az Ikladi Sördélutánon 10 fős csoporttal vettünk részt

Megkoszorúztuk a Grassalkovich szobrot Gödöllőn

Egy régebbi Schwabenzug, ahol
 kosztümös felvonulást is rendeztünk

Legutóbb Schwabenzug 2019-ben volt Kerepesen

Kerepes Város Önkormányzata nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, üz-
leti vagyon részét képező, Kerepes, 469/2 
hrsz.-ú belterületi kivett „beépítetlen te-
rület” megjelölésű ingatlan eladására az 
alábbiak szerint:

I. Az eladásra kínált ingatlan adatai: 
Az ingatlan „kivett beépítetlen terület” meg-
jelölésű, földút mentén található, a telek nagy-
sága: 772 m2, az ingatlan jelenleg közmű nél-
küli (vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna, az 
utcában kiépítésre került, elektromos hálózat 
kiépítse folyamatban).
 Az ingatlan Kerepes Város Önkormány-
zat képviselő-testületének a többször módosí-
tott 23/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendele-
te Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról 
egységes szerkezetben, továbbiakban a HÉSZ 
szerint LKe-1, azaz Kertvárosias lakóterület 
építési övezetben található, oldalhatáron álló 
beépítési móddal, a beépítettség megenge-
dett legnagyobb mértéke: 30%, az épületma-
gasság megengedett (legkisebb) legnagyobb 
mértéke: (3,0 m) 6,0 m, a zöldfelület legki-
sebb mértéke 50%.
 Az ingatlan induló vételára (mint elfo-
gadható legkisebb ár): bruttó 25.000.000 Ft

II. Az ajánlattétel feltételei:
A vételi ajánlatok benyújtási határideje: 
2022. 07. 15 (péntek) 10 óra. 
 Az ajánlatok benyújtásának módja: Az 
ajánlatokat zárt borítékban, Kerepes Polgár-
mesteri Hivatal (2144 Kerepes, Vörösmar-
ty utca 2.) címre kell benyújtani. A borítékon 
fel kell tüntetni: „Ajánlat a Kerepes 469/2 
hrsz.-ú (Szérűskert) önkormányzati tulaj-
donú ingatlan vásárlására”. A pályázat be-
nyújtása postai úton történhet a pályázat be-
nyújtási határidőre történő beérkezésével.
 Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a vevő ne-
vét, születési nevét, lakcímét, születési adata-
it, anyja nevét, adószámát. Több vevő esetén a 
tulajdoni hányad megjelölését és jogcímét (tu-
lajdonos, haszonélvező) is. 
 Az ajánlat valamennyi írott oldalát folya-
matos számozással, valamint a cégjegyzésre 
jogosult, vagy az általa meghatalmazott sze-
mély, magánszemély kézjegyével kell ellátni. 
Az aláírási jogosultság igazolása aláírási cím-
példánnyal, vagy meghatalmazással történhet.
 Az ajánlatban nem lehet áthúzás, betoldás, 
vagy átírás. Az ajánlat független dokumen-
tum oldalakat nem tartalmazhat.
 Az ajánlattevők az aljegyzo@kerepes.hu 
e-mail címen kérhetnek bővebb informáci-

ót a pályázat menetéről és a pályázati felhí-
vás tárgyáról.

III. Az ajánlatok bontása, értékelése: 
Az ajánlatok bontása 2022. július 18-án (hét-
fő) 10 órakor lesz a polgármesteri hivatalban. 
A beérkezett ajánlatokat a képviselő-testü-
let a benyújtási határidőt követő legközeleb-
bi testületi ülésén értékeli, továbbá itt dönt a 
nyertesről. A polgármester a képviselő-testü-
let döntéséről a pályázókat a döntést követő 5 
munkanapon belül írásban (e-mail, levél,) tá-
jékoztatja.
 Szerződéskötés: a legmagasabb összegű 
ajánlattevővel történik. A vételárat a szerző-
dés megkötéssel egyidejűleg egy összegben 
kell megfizetni. Ajánlatkérő pályázati biztosí-
ték nyújtására nem tart igényt.
 Az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázatot – a beérkezett ajánlatok ellenére 
– eredménytelennek nyilváníthassa, továbbá 
hogy több azonos tartalmú ajánlat esetén az 
ajánlattevők között versenytárgyalást tartson. 
 Az ajánlati kötöttségre, az ajánlattételi fel-
hívás visszavonására, az ajánlatok érvényte-
lenségére, valamint az ajánlattételi felhívás-
ban nem szabályozott egyéb kérdésekben az 
Ajánlatkérő 15/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendeletének 5. sz. mellékletét képező Verse-
nyeztetési Szabályzat rendelkezései az irány-
adóak. Gyuricza László Róbert polgármester

HÍREK
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Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022-2023-as 
nevelési évben óvodát kezdő gyermekek szü-
leinek tájékoztató szülői értekezletet tartunk 
az alábbi időpontokban:
 Csicsergő Tagóvoda (2145 Kerepes, Wé-
ber Ede utca 17.) 2022. 08. 23. (kedd) 17:00
 Szivárvány Székhely-intézmény (2144 
Kerepes, Szabadság út 260.) 2022. 08. 
24.(szerda) 17:00
 Meseliget Tagóvoda (2145 Kerepes, Jó-
zsef Attila utca 71-75.) 2022. 08. 25. (csü-
törtök) 17:00
 Tisztelettel kérnénk Önöket, hogy a 
téma fontosságára való tekintettel minden-
képpen vegyenek részt a megbeszélésen.

Tajti Krisztina

Kerepes Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022-ben a Kiemel-
kedő Pedagógiai Munkáért díjat  Restás 
Andrea tanárnőnek és Mohácsi Szilvia 
óvónőnek ítélte oda. Az oklevelet és a 

Két év kihagyás után,  2022. jú-
nius 10-én újra teljes pompájában sikerült 
megrendezni a Kerepesi Széchényi István 
Általános Iskolában a ballagási ünnepsé-
gét. A három osztályból közel 60 diák bú-
csúzott. Megható volt, ahogy az általuk 
kiválasztott zenére bevonultak az iskola-
udvarra hatalmas virágcsokrokkal és lu-
fikkal a karjukon. A színvonalas ünnepsé-
get a hetedik évfolyam diákjai szervezték, 
akik nagy lelkesedéssel készültek ver-
sekkel, dallal, búcsúzó gondolatokkal a 
nyolcadikosoknak, de titkon már azt vár-
ják, hogy ők lehessenek a legnagyobbak, 
a végzősök az iskolában. Kaczurné Méder 

Tájékoztató  
szülői értekezlet

ÁTADTÁK a Kiemelkedő  
Pedagógiai Munkáért díjat

Elballagtak a nyolcadikosok

OKTATÁS

Nőtincsre kirándultunk

Ballagás a Meseliget Óvodában
M ind a gyerekek, mind a szülők és 

az óvodapedagógusok nagy izga-
lommal készültek az ünnepre, az 

épületek feldíszítve várták az ünnepelteket 
és remek mulatságnak bizonyultak a balla-
gásokat követő gyereknapok is, rengeteg já-
tékkal, érdekes versenyekkel és meglepeté-
sekkel.
 A Föld napja alkalmából elindított társa-
dalmi munka a Csicsergő Tagóvodában foly-
tatódott, a szülők szabadidejük függvényében 
jöttek festeni az ablakokat, ajtókat, így szépen 
megújult az épület középső szárnya. Köszön-
jük a Pár, a Guczogi, a Sajtos, a Kovács és a 
Rémi családnak a sok-sok segítséget!
 A nevelési év vége a csoportos kirándulá-
sok ideje, melyeket két év kihagyás után is-
mét meg tudtunk szervezni. Ki kö zelebbre, 
ki pedig távolabbra kirándult busszal, HÉV-
vel, hajóval. Voltak szülőkkel közös, ún. csa-
ládos kirándulások és voltak egész óvodát 
érintő kirándulások is. Egy azonban közös 
volt mindegyikben: a végtelen jó hangulat és 
a közös élmény.
 Szintén nagy élmény volt a nagycsoporto-
sok számára június 3-án a „pizsiparty”, ahol 
is izgalmas játékok és az óvodában közösen 
eltöltött éjszaka az óvó nénikkel jelentette az 
élményt. Reggel a szülők finomabbnál fino-
mabb ételekkel érkeztek és egy közös reg-
geli tornát követően a jóízűen elfogyasztott 
reggelivel zárult a minden résztvevő számá-
ra felejthetetlen program.

 Kerepes Város Önkormányzata nevében 
Gyuricza László polgármester úr ebben az 
évben is átadta a Kiemelkedő Pedagógiai 
Munkáért járó díjat pedagógusnap alkalmá-
ból. Az óvoda nevelőtestületének egyhangú 
szavazata alapján 2022-ben Mohácsi Szilvia, 
a Halacska csoport óvodapedagógusa része-
sült e megtiszteltetésben. Gratulálunk!
 Néphagyományőrző Pedagógiai Prog-
ramunkhoz kapcsolódva minden in-
tézményünkben megszerveztük a népi 
játszóházat az óvodák udvarán, ahol a leg-
különbözőbb népi eszközökkel, játékokkal 
ismerkedhettek a gyerekek, amelyeket ki is 
próbálhattak … Nagyon nagy élmény volt!
 Nyáron egy újabb kollégánk, Panni néni 
vonul nyugdíjba. Kívánunk neked Panni 
néni jó egészséget és nagyon hosszú, bol-
dog nyugdíjas éveket az unokáid körében!
 A fenntartó támogatásával a Meseliget 
Tagóvoda három csoportszobájában sikerült 
a már alaposan tönkrement, régi játszósző-
nyegeket kicserélnünk, valamint jelenleg is 
zajlik az óvoda kerítésének a felújítása Bólya 
Gábor kollégánk közreműködésével, amely 
a biztonság mellett a József Attila utcáról 
felszálló portól is hivatott védeni a gyerme-
keket. Köszönjük!
 2022. június 13-án tartottuk a tanév-
záró nevelőtestületi értekezletünket, ahol 
is egy kicsi betekintést kaphattunk az ún. 
„Nyugiovi” programba, amelynek Dr. Jár-
mi Éva az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Karának egyetemi adjunktusa a kitalálója és 
aki majd augusztus végén – egy továbbkép-
zés keretében – alaposabban meg is ismereti 
a programot annak érdekében, hogy ezzel is 
a gyermekek szociális fejlődését tudjuk segí-
teni a jövőben. Tajti Krisztina óvodavezető

AZ ÓVODA HÍREI Életre kelt FESTMÉNYEK
Kedves Szülők!
Ezúton szeretném Önöket tájékoztat-
ni a Kerepesi Napközi-otthonos Óvo-
da tagintézményeinek nyári zárási 
időpontjairól:
 A Csicsergő Tagóvoda 2022. július 
4-től – július 29-ig lesz zárva. Nyitás 
augusztus 1-én (hétfőn).
 A Meseliget Tagóvoda 2022. júli-
us 11-től – augusztus 5-ig lesz zárva. 
Nyitás augusztus 8-án (hétfőn).
 A Szivárvány Óvoda Székhely-
intézmény 2022. július 18-tól – au-
gusztus 12-ig lesz zárva. Nyitás au-
gusztus 15-én (hétfőn).
 Az óvodák egy hét átfedéssel fo-
gadják a gyermeket, igény szerint.
 Tisztelettel kérném Önöket, hogy 
aki szeretné a gyermekét a nyári 
ügyeleti zárás ideje alatt másik tagin-
tézménybe vinni, azt az óvodatitkár-
nál jelezze a 06-20/559-89-20-as tele-
fonszámon. Tajti Krisztina óvodavezető 

2022. június 21-
én délután öt 
órakor a kellemes 
nyári melegben 
gyűlt össze az ál-
talános iskola, 
hogy búcsút vegyen az idei tanévtől. Két év ki-
hagyás után volt újra lehetőség arra, hogy mél-
tó módon köszönjünk el a tanévtől, gyerekek és 
hozzátartozók társaságában. A műsor elemei 
között épp úgy megtalálható volt vidám han-
gulatú, nyárüdvözlő szavalás, mint német nyá-
ri popsláger közös eléneklése. A műsor a kitű-
nő tanulók elismerésével folytatódott, összesen 
100 diák kapott oklevelet és könyvet idei meg-
feszített munkájának méltó elismeréseként. Az 
intézmény búcsút vett Nagy László tanár úrtól, 
valamint Sallai Sándor tanár úrtól is, akik az idei 
tanévvel búcsúztak el a katedrától. Nem sok-
kal később Kaczurné Méder Tímea intézmény-
vezető asszony kimondta a bűvös mondatot: „A 
2021/2022-es tanévet lezárom.” – amelyet taps 
és üdvrivalgás követett.  Szücs Marcell

NYÁRI ZÁRÁS  
AZ ÓVODÁKBAN

Vidám hangulatban zajlott  
a Széchenyi István Általános 
Iskola tanévzáró ünnepsége

150 000 Ft pénzjutalmat Gyuricza László 
polgármester adta át a kitüntetettek-
nek.
 Gratulálunk és további eredményes 
munkát kívánunk!

Nagy ünnep az óvodások éle
tében a ballagás, amelyet mind
három tagintézményünkben 
május 21én rendeztünk meg. 

S ikeresen zártuk „Életre kelt festmé-
nyek” című projektünket, amely fenn-
állásunk óta, a leghosszabb ideig tartó 

közös munkánk volt. A projekt a koronaví-
rus-járvány miatt két éven át tartott, de min-

den elemét a tervek szerint sikeresen végre-
hajtottuk.
 Projektünk nem titkolt célja, Kerepes város 
polgárainak összetartozás tudatának növelése 
volt. Hisszük, hogy a közösségben létrehozott 
alkotótevékenységnek, az alkotás öröme mel-
lett a közösségformáló és összetartó hatása 
van. Célunk volt, hogy ismeretátadással hoz-
zájáruljunk városunk kulturális értékeinek 
megőrzéséhez. Ennek céljából négy program-
elemből álló projektet dolgoztunk ki. 
 Projektnyitó rendezvényünkön, közösségi 
szabadtéri főzőcske keretén belül, gulyásle-
ves partit rendeztünk. 
 Első programelem, avagy a fő program: 
Életre kelt festmények címmel, közös-
ségi összefogással, egy öt epizódból álló 
websorozatot készítettünk, melyben, Határ 
János festőművész festményeit reprodukáló 
élőképi beállításokat hoztunk létre és vettünk 
filmre. A sorozat, amatőr film. Kerepes város 
polgárainak szereplésével, melynek végered-
ményét, projektzáró rendezvényünkön mu-
tattuk be a közösségnek, illetve a Facebook 
oldalunkon is megosztjuk majd. 
 Első kísérőprogram: Öltözz népviseletbe 
és legyél büszke a múltunkra! A helyi cso-
portok népviseleteit bemutató fotósorozatot 

Tímea intézményvezető asszony néhány 
kedves mondattal köszöntötte a diáko-
kat, és kiosztotta a 2021/2022-es tanévben 
nevelőtestületi dicséretben részesült di-
ákoknak a jutalomkönyveket. Idén Bíró-
Horváth Lenke, Hollós Julianna, Kaczur 
Hanna, Pálinkás Petra és Töreky Ger-
gő érdemelték ki a tantestület elismerését. 
Ezen kívül a nyolcadikos szülői munkakö-
zösség kiemelkedő munkát végzett tagjai-
nak is köszönetet mondott munkájukért. A 
végzősök nevében Kaczur Hanna, 8.a osz-
tályos tanuló köszönt el az iskolától, fel-
emlegetve több kedves, vicces emléket az 
itt töltött évekből. Szinte már hagyomány, 

hogy a ballagási ünnepség zá-
rásaként a végzősök egyszerre 
engedik fel az égbe lufijaikat, 
ezzel is szimbolizálva elválá-
sukat az alma matertől: „Visz-
lát tanárok, viszlát diáktársak, 
viszlát Széchenyi István Álta-
lános Iskola!”

BESZÁMOLÓ A NYUSZI SZILASLIGETI  
KULTURÁLIS EGYESÜLET PROJEKTJÉRŐL

készítettünk, amely fotókból a legjobbakat, a 
Szabó Magda Művelődési Házban megren-
dezett fotókiállításon tekinthette meg a kö-
zönség.  
 Második kísérő program: 896.145 Ft ér-
tékű Béres adományt osztottunk szét. A Bé-
res készítményekkel minden helyi nyugdíjas 
csoportot felkerestünk. 
 Harmadik kísérőprogram: Boldog új 
évet, Kerepes! című programelemünkben, 
egyesületi tagjaink, virtuális koccintással kö-
szöntötték a város lakóit! 
 Projektzáró rendezvényünkön, Jakab Imre 
kiselőadást tartott Határ Jánosról, röviden 
bemutatva annak munkásságát, valamint ki-
állítottuk Kusovszky Bea által festett repró-
kat, és levetítettük a kisfilmeket. A büféebéd 
után a látogatóknak lehetőségük volt Határ 
János, Hálókötő halász című képéből készült 
szelfifal előtt fényképezkedni, így a vendé-
gek maguk is beléphettek kicsit a művész vi-
lágába, s maguk is életre kelthették a fest-
ményt. 
 Az Életre kelt festmények című projek-
tünk egy igazi „hazai ügy” volt, a benne való 
munkálkodás, izgalmas és örömmel teli volt, 
hiszen a festőművész városunkban alkotott, 
és itt is van eltemetve. Özvegye köztünk él. 
Festményei számunkra nem csak történelmi 
múltat, de személyes kötődést is jelentenek. 
Munkánkkal tisztelegni igyekeztünk Határ 
János előtt. 
 A projekt az Agrárminisztérium támoga-
tásával valósult meg.

A helyi csoportok népviseleteiről 
fotósorozatot készítettünk

Újévkor virtuális koccintással 
köszöntöttük a város lakóit
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Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NyerjeN vissza akár 6%-ot!

Nádszövet  •  Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.

Csempe, padló, Csaptelep
Ragasztók, habarcsok, beton.

Építőipari tervezÉs,  
felelős műszaki 
vezetÉs.

Mindig kedvező árak!
2143 Kistarcsa, Kossuth lajos u. 27. 

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-p: 730-1600, szo.: 730-1130

Cement, oltott mész, beton termékek.
tüzelőaNyag a legKedvezőBB áRoN!
TőzegbrikeTT és keményfa brikeTT akCiÓ!

kulé kavics, fehér murva, termőföld

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!

APRÓHIRDETÉS
DIÓFAMETSZÉS! Itt az ideje a diófa metszésnek! 
Kertje díszét szakszerűen ápolom, biztonságosan, 
alpintechnikával. Munkámra garanciát vállalok.  
06-30/7445387 vagy www.smartree.hu

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

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

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Jöjj szentlélek… 
dallamai csendültek fel, kántorunk 
Lencse Balázs orgonajátékában 
június 12én, Szentháromság 
vasárnapján tartott ünnepi 
szentmisén templomunkban.

Az Atya, a fiú és a szentlélek
HITÉLET

H at fiatalnak szolgáltatta ki a bér-
málas szentségét Marton Zsolt 
püspök atya a Váci egyházmegye 

főpásztora. 

KATOLIKUS EGYHÁZ  A szentmise elején megáldotta felújított 
templomunkat, mely május végén készült 
el Magyarország kormányának támogatá-
sával és a hívek adományainak köszönhe-
tően.
 Személyre szóló homiliájában világbaj-
nokokhoz hasonlította az ünnepi eseményt 
(mindegyik bérmálkozó sportol valamit), 
hogy a világbajnokság első megnyerése 
után nem vonul egyből vissza a sportoló, 
utalva arra, hogy az igazi felnőtt kereszté-
nyi élet még most kezdődik, váljanak igazi 
közösségi emberré és szolgálják egyház-

községüket. A keresztségi fo-
gadalom megújítása előtt em-
lékeztette a fiatalokat, hogy 
talán most először teszik ezt 
saját megerősített keresztényi 
tudatukban, mert amikor ke-
resztelték őket, akkor a szü-
lők és a keresztszülők tették 
ezt helyettük, hiszen ők any-
nyit tudtak válaszolni, hogy 
„oááá”. A fogadalom megújítá-
sa után, bérmanevükön szólít-
va Őket, a bérmálás szentségét 
a krizma felkenésével szolgál-
tatta ki. A szentmise végén a 
fiatalok mellett Pető Gábor plé-

bános úr is megköszönte püspök atya je-
lenlétét, hogy először jött el egyházközsé-
günkbe főpásztori kinevezése óta.
 Az ünnepi szentmisét a szülők, a csa-
ládtagok és egyházközségünk hívei mel-
lett megtisztelte jelenlétével Vécsey László 
országgyűlési képviselő és Farkas Do-
monkos alpolgármester is.
 Köszönjük Frajna András nyugalma-
zott plébános és Huszár Attila diakónus 
szolgálatát, akik felkészítették a fiatalo-
kat a nagy útra. 

RK egyházközség, fotó: Csökönyi Imre

Hat fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálas 
szentségét Marton Zsolt püspök

Mit jelent 
ez a mondat? A Bibliában az 
Új Szövetség az élet szóra két 
görög kifejezést használ.

1János 5,12 „Akié a Fiú, azé az élet: akiben  
nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.”
REFORMÁTUS EGYHÁZ

Május 29-én  az új gyülekezeti 
központban tartották a konfirmálást

A z egyik a biológiai életre vonatko-
zik, a másik a lelki életre. A lel-
ki élet birtokosa az, aki elfogadta 

Isten Jézus Krisztusban felkínált kegyel-
mét, azaz hisz, és hite legfőbb tulajdon-
sága, hogy komolyan veszi Jézus szavát 
és Jézus tanítása szerint akar élni. Így élő 
kapcsolata és közössége van Jézussal, szá-
mára Isten élő valóság, akivel beszélhet, 
akitől tanulhat. Kiben van meg a Fiú, azaz 
Jézus, kiben van meg az élet? Abban van 
meg azt élet, aki megismeri Jézust. János 
17, 3  „Az pedig az örök élet, hogy megis-
merjenek téged, az egyedül igaz Istent, és 
akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” Hit az Is-
ten megismerése és nem megtanulása.  So-
kan hallgatták, látták, de nem ismerték 
meg igazán. Nem fogadták be, nem kö-

vették, nem engedelmeskedtek Neki. Is-
ten nem tant, okoskodást kínál, hanem Jé-
zus személyét. Másként fogalmazva abban 
van meg az élet, aki befogadja szívébe. Ő 
lesz élete Ura, komolyan veszi és elfogad-
ja, amit mond, amit tanít. Tehát csak az 
van üdvösségben, aki megéli hitét.

NÉHÁNY SZÓ GYÜLEKEZETI 
ÉLETÜNK VÁLTOZÁSAIRÓL:
A Kerepesi Református Missziói Egyház-
község életében nagyon jelentős dátumok 
voltak a közelmúltban. Gyülekezeti köz-
pontunk fő épülete szinte teljesen elké-
szült. Már csak külső munkálatok vannak 
a tornyon, a kerítésnél és az udvaron, de 
ezek az épület használhatóságát már nem 
zavarják. Gyülekezeti központunkat foko-
zatosan vesszük birtokba. Jelenleg az épü-
let üzemeltetését kell elsajátítanunk, meg 
kell tanulnunk a gépészet szakszerű keze-
lését. Május 29-én az új gyülekezeti köz-
pontunk első istentiszteleti alkalma a kon-
firmáció volt. Három gyermek és három 

felnőtt tett bizonyságot hitéről. Június 19-
étől pedig a vasárnapi alkalmainkat már 
az új épületben tartjuk 9.00 órai kezdettel. 
Mindenkit szeretettel várunk, aki keresi 
Jézust és Isten parancsát a nyugalom nap 
megszentelésére komolyan veszi.

Koncz Zoltán református lelkész
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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!

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:

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

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

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!

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!
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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.

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!

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. Fülöp Dorottya
Dr. Plaszkony adrienn

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

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

BEMUTATÓTERMÜNK  
ÚJ CÍME: 

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

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

Elkötelezett szerelőcsapat, 
megbízható márkák,  

széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,  

Gree, Midea, LG, Syen, MDV

Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési 
rendszer kiépítése akár otthon  

felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket 

 nevelő családok részére az állam állja  
a költségek felét 3 millió forintig!

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.

Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12
Tel.: +36 (30) 9-482-163

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



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

Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres 
hurka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, 
kenőmájas, disznósajt, tepertő, paprikás 
abált szalonnák, füstölt készítmények 
nagy választékban.

NYÁRI NYITVATARTÁS!
Július 8. ZÁRVA 
Július 15. ZÁRVA
Július 22. NYITVA 7-19 óráig
Július 29. NYITVA 7-19 óráig

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

 

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


