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ÚJ JEGYZŐJE van a városnak A kerepesi Tóth Pékség  
süti AZ ORSZÁG EGYIK  
LEGJOBB KENYERÉT

Cseh Imre nyugalmazott  
iskolaigazgatót 80. születés-
napján köszöntötték 

A díszpolgári címet Ellenbacher Attila kapta

Az új kenyeret Frajna András ny. plébános áldotta meg 

Nagy Irén képviselő, Tóvári Eszter édesanyja, 
Gyuricza László, Ellenbacher Attila és Juráncsik Balázs 

Az ünnepi műsorban fellépett 
Kalapács József rockénekes

Külön köszöntötték a nyugdíjba vo-
nult intézményi dolgozókat

Polgármester úr meg-
bízásából 2022. augusztus 15. 
napjától látom el a jegyzői fel-
adatokat Kerepesen. Két évti-
zede dolgozom a közigazgatás-
ban, több településen láttam el 
ezt megelőzően is jegyzői fel-
adatkört és volt alkalmam ta-

A Magyar Pékszövet-
ség XI. Szent István napi ke-
nyérversenyén egy kerepesi 
cipó érdemelte ki a második he-
lyet. A megmérettetés első for-
dulójában 56 termék közül vá-
logatták be a kerepesi kenyeret 
a második körbe, ahol augusz-
tus 8-án az ötfős bizottság vé-
gül második hellyel jutalmazta 
a Tóth Pékséget. Az idei évben 
a balmazújvárosi sütöde Gu-
lyás kenyerét választotta a szak-
mai zsűri a legjobbnak. A Szent 
István napi kenyér alapfeltéte-
le volt, hogy a kenyér a Magyar 
Élelmiszerkönyv előírása szerint 
készüljön lisztből, hagyományos 
kovászos technológiával, kizá-
rólag hazai, természetes alap-
anyagok felhasználásával.
 A Kerepes Szíve kenyér alko-
tója, Tóth Géza pék elárulta a ke-
nyér készítésének módját is: a 
kovászos kenyeret több mint 30 
óráig érlelik, hajtogatják, és pi-

Cseh Imrét 80. születésnapja 
alkalmából Kerepes Város Ön-
kormányzata nevében Nagy Irén 
képviselő és Kira Krisztina, az 
Értéktár Bizottság tagja köszön-
tötte. 
 Cseh Imre Zala megyében, 
Gellénházán született, itt kezd-
te meg tanulmányait. A pedagó-
guspálya felé édesapja kívánsá-
gára oreintálódott, aki szerette 
volna, hogy kisebbik fia tanító 
legyen. A kerepesi 
iskola egykori igaz-
gatója a Pápai Ta-
nítóképzőben vég-
zett, ahol tanárai egy 
egész életre szóló út-
mutatást adtak neki. 
Nován kezdett el ta-
nítani, és közben fo-
lyamatosan képezte 
magát, végül gépész-

HÍREK

PRO SERVITIUM Díj adományozására
A PRO SERVITIUM Díj a szociális, gyermekvédelmi és egész-
ségügyi ellátás területén dolgozó szakemberek munkájának 
méltó elismerésére szolgál.
 A díj évente egyszer, legfeljebb két fő részére adományoz-
ható, és azt minden évben november 12-én, a szociális munka 
napján, ünnepélyes keretek között, a polgármester adja át.
A díj nem adományozható annak a személynek, aki
 a) az adományozás időpontjában a képviselő-testület tagja,
 b)  az adományozás időpontjában a képviselő-testület vala-

mely bizottságának nem képviselő tagja,
 c)   az e rendeletben szabályozott valamely kitüntetésben öt 

éven belül részesült.
 Az díj adományozására érkező indítványokat az Egészség-
ügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményezi, amelynek alap-
ján a képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén ha-
tározattal dönt. A díjjal kitüntetett személyek a díjazott nevét, 
a díj megnevezését és az évszámot tartalmazó vésettel ellátott 
emlékplakettet és 150 000 forint összegű pénzjutalmat kapnak.
A díj adományozását indítványozhatják:
 a)   a polgármester, a települési képviselő és a képviselő-tes-

tület bizottságainak tagjai,
 b)   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továb-

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

 c)   történelmi egyházak,
 d)   nemzetiségi önkormányzatok,
 e)   a jegyző,
 f)   a településen működő intézmények vezetői,
 g)   bármely kerepesi választópolgár.
 Az indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. pontja 
szerinti közeli hozzátartozójuk kitüntetését nem indítványoz-
hatják.
 A díj adományozását az Egészségügyi, Szociális és 
Sport Bizottságnál vagy a polgármesternél kezdeményez-
hetik 2022. szeptember 30-ig. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

HIRDETMÉNY

ÜNNEPSÉG

hentetik, mielőtt készre sütnék. 
Ennek a hosszú időnek köszön-
hetően lesz a kenyér különlege-
sen finom ízű, és ezért lesz ehető 
még több nap után is. A győztes 
termékekkel a nagyközönség au-
gusztus 19-21. között találkoz-
hatott a Magyar Ízek Utcája ren-
dezvényen. Kerepesen minden 
héten pénteken – limitált meny-
nyiségben – elérhető a díjnyertes 
termék. A 26 éves Tóth Pékség 
– helyben és a környéken – 21 
munkavállaló és családjaik meg-
élhetését biztosítja. 

pasztalatot gyűjteni gazdasági 
társaságok irányításában is. Ke-
repesen jegyzői munkám során 
azt tartom kiemelten fontosnak, 
hogy a polgármesteri hivatal to-
vábbra is hatékonyan segítse a 
képviselő-testület települést fej-
lesztő döntéseinek előkészítését 
és végrehajtását.
 Törekszünk nagy hang-
súlyt fektetni a korrekt partneri 
együttműködés megteremtésé-
re az ügyeik elintézése érdeké-
ben hozzánk forduló kerepesi 
polgárokkal. Arra biztatok 
minden olvasót, hogy felmerülő 
kérdéseivel forduljon bizalom-
mal a polgármesteri hivatalhoz 
és kövesse figyelemmel az új-
ságban megjelenő közérdekű 
információkat is. 

dr. Udvarhelyi István Gergely

műszaki tanári végzettséget is 
szerzett. 
 Kerepesen 1976 augusztusá-
ban – napközis tanárként – kezd-
te a munkáját. Hivatástudata és 
a tanításhoz, a tudás átadásához 
való érzéke hamar megmutatko-
zott, így karrierje szépen ívelt fel-
felé: igazgatóhelyettesnek, majd 
az 1980/81-es tanév kezdetekor 
igazgatónak választották. 2004-
ben vonult nyugdíjba Cseh Imre, 

akire a mai napig 
jó szívvel emlékez-
nek vissza egykori 
diákjai: az igazgató 
úr ugyanis nemcsak 
kollégáit tisztelte, ha-
nem tanulóit is. Ez-
úton kívánunk az 
ünnepeltnek még 
sok boldog évet és jó 
egészséget! 

Cseh Imre és Nagy 
Irén képviselő

Tóth Géza 
 az elismerő  
oklevéllel és  
a díjnyertes  
cipóval

NEMZETI ÜNNEP 
Augusztus 20-án az új kenyér ünnepén, Kerepesen is az állam alapításra, Szent 
István államalapító királyunkra emlékeztek, majd az ünnepségen átadták a 
díszpolgári címet, valamint a Kerepes Ifjú Tehetsége Díjakat. Új hagyományt 
teremtve ezen az ünnepségen köszöntötték azokat a nyugdíjba vonult 
intézményi dolgozókat is, akik hosszú időn keresztül szolgálták a várost. 

A megemlékezés 9-óra-
kor, a Szent Anna-
templomban kezdő-

dött.  A szentmisét Frajna 
András nyugalmazott plébá-
nos celebrálta, és a hagyomá-
nyoknak megfelelően, a szer-
tartás végén megáldotta az új 
kenyeret.
 Az ünnepség 10 órától a Sza-
bó Magda Művelődési Házban 
folytatódott. A közönséget Far-
kas Zsuzsanna a Szabó Mag-
da Művelődési Ház és Könyv-
tár vezetője köszöntötte, majd 
megkérte Gyuricza László pol-
gármestert ünnepi beszédének 
megtartására. 
 Ezt követően Kalapács Jó-
zsef rockénekes lépett fel, ezzel 
is emelve az ünnepi megem-
lékezés fényét. Ezen a kiemelt 
városi ünnepségen mondott 
köszönetet a város vezetője a 
nyugdíjba vonult intézményi 
dolgozóknak. Az óvodákból 
Bujdosó Lajosné, Czibi Sán-
dorné és Nagy Andor János-
né, az iskolából Nagy László, 
Sallai Sándor András és Ágó 
Katalin, a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ munkatár-
sai közül Zsólyomi Gabriella, a 
polgármesteri hivatalból pedig 
Fülöp Anna kapott ajándékot.
 A meghitt pillanatok után 
adta át Gyuricza László pol-

gármester a városi kitüntetése-
ket. A díjazottakat Nagy Irén 
képviselőasszony méltatta.  
 Kerepes Város Díszpolgá-
ra címet Ellen bacher Attila 
elektroműszerész kapta.
 Ellenbacher Attila tősgyöke-
res kerepesi, szülei, nagyszülei, 
dédszülei is kerepesiek. Jelen-
leg a saját műhelyében televízi-
ók szervizelésével foglalkozik. 
Tíz évvel ezelőtt felismer-
te, hogy miként tud önkén-
tes munkájával segíteni máso-
kon. 2018-ban létrehozta a „Ne 
Dobd Ki” Alapítványt, ennek 
segítségével több ezer televí-
ziót adományozott kórházak-
nak. Kidobásra ítélt, megunt, 
lecserélt készülékeket újított 
fel és adományozott hazai kór-
házaknak, gyermekotthonok-

nak, egészségügyi intézmé-
nyeknek, mentőállomásoknak. 
Akadt olyan intézmény is, ahol 
antennarendszert és kábelháló-
zatot is kiépített, sőt önkéntes, 
karitatív tevékenységéhez más 
szakembereket is megnyert se-
gítségül. A kerepesi óvoda 
és iskola is kapott tévéket és 
videólejátszókat. Munkájáért 
számos elismerésben részesült, 
idén megkapta a Magyar Orvo-
si Kamara „Közösségért” díját. 
 Idén ketten is átvehették a 
Kerepes Város Ifjú Tehetsége 
Díjat.
 Az egyiket Tóvári Eszter díj-
ugrató kapta, aki tősgyökeres 
kerepesi családból származik. 
Hosszú életet megélt dédnagy-
mamáját, Forró Marikát sokan 
ismerhették városunkban. Pest 

megyei bajnokságban többször 
állt dobogón, annak legmaga-
sabb fokán is. Ifjúsági kategó-
riában csapatban és egyéniben 
is nyert magyar bajnoki címet, 
2021 decemberében pedig a Bu-
dapesten megrendezett Nem-
zetközi Díjugrató Versenyen 
diadalmaskodott, Sáripuszta 
Indigo nevű lovával. A díjat tá-
vollétében édesanyja vette át.
 A másik Kerepes Ifjú Tehet-
sége Díjat Juráncsik Balázs 
gokartversenyző érdemelte ki, 
aki 2003-ban született, azóta vá-
rosunkban él. Átlagon felüli ref-
lexeit, kiváló reakcióidejét egy 
csömöri gokart-táborban ismer-
ték fel. Azóta szülei segítségével 
egyre komolyabb sikereket ér el 
a profik között. 2020-ban ama-
tőr országos bajnoki címet szer-
zett. Tavaly sikerült megnyernie 
a magyar bajnokságot, így kijut-
hatott a Bahreinben megrende-
zett világbajnokságra, ahol kö-
zel száz versenyző közül, a 12. 
helyet szerezte meg. A Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetségtől 
2021-ben megkapta az év leg-
jobb gokartosa címet.
 Az ünnepség végén minden-
kit vendégül láttak a művelődé-
si házban, ahol lehetőség nyílt a 
megszentelt új kenyér megkós-
tolására is.

Polgár, kép: Hortobágyi László
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TESTÜLETI ÜLÉSRŐL 
JELENTJÜK 2022. június 30.

ÖNKORMÁNYZAT

A június 30-án megtartott ülésen összesen 22 napirendet tárgyaltak. 
Többek között elfogadták a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beszámolóját. Több rendeletet is módosítottak: változtattak a 2022-es 
költségvetésről szóló rendeleten, a környezet és természet védelméről 
szóló rendeleten. Napirendre tűzték Farkas Domonkos társadalmi meg-
bízatású alpolgármester visszahívását, a HÉV-megállók kameráinak 
bekötését a városi térfigyelő rendszerbe, az 5-ös körzet, 1 millió forintos 
fejlesztési keretének felhasználását és módosították a temetői díjakat.

2022. augusztus 29-
én, 90. születésnapján kö-
szöntötte Juhász Józsefné Klári 
nénit Kerepes Város Önkor-
mányzata nevében: Bakai Kál-
mán alpolgármester, Nagy Irén 
képviselő és Lénártné Kovács 
Gyöngyi anyakönyvvezető. A 
mai napig aktívan tevékenyke-
dő és gondolkodó Klári nénit 
nemcsak virágcsokorral, ha-
nem egy – Orbán Viktor mi-
niszterelnök aláírásával ellátott 

A közbeszerzé-
sen nyertes Úz-Trans 
Kft. 2022. augusztus 
22-én – Kerepes Város 
Önkormányzatának 
megbízásából – meg-
kezdte a Bajcsy-Zsi-
linszky utca átépítését. 
A kivitelező 1200 mé-
ter hosszú és 4 méter 
széles utat épít szegély-
lyel, bizonyos helye-
ken vízelvezetéssel. 
 A munkálato-
kat szakaszosan 
végzik a Béke utca felől kezd-
ve, először a Wesselényi utcá-
ig, majd az újabb ütemek a ke-
resztező utcákig tartanak (tehát 
a második szakasz a Szondi ut-
cáig, majd végig). A Béke utcá-
hoz közeli nyolc darab hársfát - 
polgármesteri döntéssel – nem 
vágják ki. Itt kb. 30 cm-rel kes-
kenyebb lesz az út szélessége.  

Családi körben  
ünnepelte 90. születés- 
napját Juhász Józsefné

Megkezdődött a Bajcsy- 
Zsilinszky utca aszfaltozása

Néhány önkormányza-
ti képviselő és magánsze-
mély úgy döntött, – fel-
használva a tiszteletdíjának 
egy részét, illetve szemé-
lyes adományokat, – hogy 
tanszercsomaggal támo-
gat Kerepesi családokat. 
Ezért folytatva a tavaly el-
kezdett hagyományt, idén 
is nyereményjátékot szer-
veztek, amelyet 2022.július 
16-án hirdettek meg a „Ke-
repes, ahogy mi szeretjük!” 
Facebook csoportban. A 
megadott határidőig 52-en 
jelentkeztek. Eredetileg 25 
db, egyenként 3.400 Ft ér-
tékű tanszercsomagot gon-
doltak kisorsolni. A felaján-
lásoknak köszönhetően 
azonban annyi adomány 
gyűlt össze, hogy 2022.au-
gusztus 3-án elmaradt a 
sorsolás, mert mindenkinek 
tudtak csomagot adni. Utó-
lag is köszönik Kata boltjá-

nak, Csécsei Krisztinának, 
Lantos Györgynek és a 
Mertcontrol Kft.-nek a tá-
mogatást. Az akciót kezde-
ményező Farsang Péterné, 
Németi Beáta, Sipos György 
Tibor Fideszes képviselők és 
Farkas Domonkos a Fidesz 
helyi elnöke, valamint Seres 
Anna reméli, hogy ezzel az 
akcióval is könnyítettek 52 
Kerepesi család tanévkez-
dési költségein. 

MINDEN JELENTKEZŐ NYERT

HÍREK

– emléklappal is megajándé-
kozták a köszöntők. 
 1932-ben – Kerepes legré-
gebbi településrészén, a Sző-
lősoron – született Juhász Jó-
zsefné, aki öt testvérével együtt 
nevelkedett. Klári néni már 
egészen fiatalon a felnőttek vi-
lágához tartozott: 15 éves ko-
rától kőművesek mellé, majd 
az erdészethez került Gödöllő-
re, végül a Szilas MgTsz-ben 
helyezkedett el, ahol egészen 
nyugdíjba vonulásáig dolgozott.   
 Az ünnepelt mindig szeretett 
állatokat tartani, kertészkedni. 
Vallja, hogy a szabadban eltöl-
tött idő és a család a legfonto-
sabb számára. 41 évig élt há-
zasságban, két gyermeke, két 
unokája és három dédunoká-
ja körében, a mai napig aktívan 
éli életét. 
 Kívánunk további jó egész-
séget és még sok boldog – sze-
rető családi körben eltöltendő – 
időszakot!

Az elmúlt hetekben 
több csalási kísérlet történt 
Gyuricza László polgármester 
állítólagos e-mail címéről. Ezzel 
kapcsolatban a polgármester úr 
saját Facebook-oldalán közzé-
tett egy felhívást:

Tisztelt Lakosság!
A nevemben megtévesztő leve-
leket küld (küldenek) ismeretlen 
személy (személyek). A legutób-
bi egy pénzügyi manipulációs 
kísérlet volt, amelyre a címzett 
helyesen reagált, nem dőlt be a 
csalásnak, hanem haladéktala-
nul tájékoztatott az eseményről. 
 Egy esetben több mint 
700.000 Ft. értékben rendelt 
meg egy ismeretlen személy 
munkát az NHKV-tól az önkor-
mányzat nevében. Mivel, ilyen 
megrendelése nem volt a hiva-

VISSZAÉLNEK  
a polgármester nevével

talnak, a számlát visszaküldtük, 
és ismeretlen tettes ellen felje-
lentést tettünk a rendőrségen.
 Szeretném felhívni a lakos-
ság figyelmét arra, hogy hi-
vatalos levelezésre használt 
e-mail címem a következő: 
polgarmester@kerepes.hu.
	 Más	címről	semmilyen	kö-
rülmények	között	nem	küldök	
hivatalos levelet! 
 A közösségi oldalon nincs kü-
lön polgármesteri profilom, a 
magán oldalam pedig jól azo-
nosítható!
 Tisztelettel kérem Önöket, 
hogy amennyiben ilyen – meg-
tévesztésnek tűnő – levelet kap-
nak, vagy idegen profil próbál a 
nevemben kapcsolatot felvenni 
önökkel, azt továbbítsák a fenti 
címre!

Gyuricza László polgármester

 A kivitelezés időtartama 
várhatóan 2 hónap. A beru-
házás értéke 204,5 millió Ft, 
amiből az állami támogatás 
171 millió Ft. Az ingatlanok-
ra való bejutást megpróbálja a 
kivitelező minden esetben biz-
tosítani, de az esetleges kelle-
metlenségekért a lakosság el-
nézését kérik. 

52 kerepesi család jutott tanszercsomaghoz

A Béke utcához közeli szakaszon kezdték a munkát
2021-ben több tűzesethez  
riasztották a tűzoltókat
A jogszabályi előírásnak megfelelően, Szi-
geti Róbert tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancs-
nok megküldte a Gödöllő Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság 2021. évi beszámolóját. 
 A beszámoló szakmai részéből kiderült, 
hogy 2021-ben több tűzesethez riasztot-
ták a tűzoltókat, mint egy évvel korábban. 
A vizsgált időszakban 1066 esetben (egy 
évvel korábban 996 alkalommal) riasztot-
ták őket és 700 esetben (egy évvel koráb-
ban 636-szor) kellett beavatkozniuk. A pre-
venciós tevékenységüknek köszönhetően 
2021-ben szén-monoxid mérgezésben nem 
halt meg senki, és nem történt halálos tűz-
eseti baleset sem. A közúti balesetek szá-
ma a tavalyi évhez képest 16%-kal nőtt.  A 
műszaki mentéshez 517 esetben (míg 2020-
ban 424 alkalommal) történt riasztás, ebből 
394 esetben kellett ténylegesen beavatkoz-
ni. Három éve, ebben a térségben, (26 te-
lepülésen) nem történt tűzeseti halál, vala-
mint szén-monoxid-mérgezésben sem halt 
meg senki. Kerepesen tavaly 24 műszaki 
mentéshez (tavaly 51-hez) és 64 tűzesethez 
(tavaly 21-hez) kellett kivonulniuk.

Megvonták a bizalmat Farkas  
Domonkos Marcell társadalmi  
megbízatású alpolgármestertől
Előzmény: Farkas Domonkos Marcell fel-
bontotta a polgármesterrel a 2019-ben kö-
tött együttműködést és 2021 novemberétől 
kezdve nem végzett érdemi munkát az ön-
kormányzatban. Emiatt a feladatköreit má-
jus 26-án a polgármester visszavonta. Far-
kas Domonkos, a polgármester szabadsága 
alatt, mint a kerepesi Fidesz elnök arra 
utasította Bakai Kálmán alpolgármestert, 
hogy bűncselekményt elkövetve nem nyil-
vános adatokat kérjen ki a hi-
vatalból, ennek Bakai Kálmán 
nem tett eleget. 
 A júliusi előterjesztést Me-
gyesi Alexan dra képviselő ja-
vaslata alapján Gyuricza Lász-
ló polgármester készítette. Az 

előterjesztés szerint az alpolgármester fel-
adat és jogkör nélkül kapta a képviselői 
tiszteletdíját, és májusban jogsértést köve-
tett el a Gyár utcában megszervezett jóté-
konysági hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. 
Az akciónak jelentős, előre nem kalkulált 
költsége keletkezett. A képviselők egy ré-
szének erről az a véleménye, hogy a Gyár 
utcát nem a körzetre biztosított fejlesztési 
keretből   kell takarítani, hanem más meg-
oldást kell találni, ugyanis a takarítás el-
lenére mindig újratermelődött a szemét, 
ezért nagy felelőtlenség volt újabb egymil-
lió forintot rákölteni egyeztetés nélkül. Az 
ügy előzményeként a képviselő-testület 
nem fogadta el a 2022. évi költségvetésé-
ben a választási körzetek fejlesztési kerete-
ként elkülönített 1.000.000 Ft-os keretéből 
a 900.000 Ft átcsoportosítását az illegális 
hulladék-elszállítás költségeinek fedezeté-
ül. Az ügyben rendőrségi eljárás van folya-
matban.
 A képviselő-testület titkos szavazáson 
7 igen és 5 nem szavazattal 2022. június 
30-i hatállyal visszavonta Farkas Domon-
kos társadalmi megbízatású alpolgármester 
megbízatását.

Módosították a temetői díjakat
Megemelték az urnahelyek díját, amelyet 
a szolgáltató az urnahely-kapacitás bőví-
tés önköltségi árával magyarázta. Az egyes 
urnafülke befogadóképességét is maxima-
lizálták. Az urnafülkében az elhamvasz-
tottak urnái helyezhetők el, azzal a meg-
kötéssel, hogy az egyes urnafülke nem 
ikresíthető. Az építésénél az urnát befo-
gadó belső méret 30x30 cm. A módosítás 
után az egyes urnafülke díja 45.000 Ft + 
Áfa/10 év, a kettes urnafülke díja 90.000 Ft 
+ Áfa/10 év.

 Az ingatlan-tulajdonosoknak  
nagyobb gondot kell fordítaniuk  
július 1-jétől a gyomok irtására
Módosították a helyi környezet és termé-
szet, valamint a fás szárú növények védel-
méről szóló rendeletet. A módosítás célja, 
hogy tovább csökkentsék az allergiát okozó 
gyomokat Kerepesen, és elősegítsék a ma-
gántulajdonban lévő ingatlanok gyommen-
tesítését, valamint az ingatlanokat határo-
ló egyéb helyi rendeletek szerinti területek, 
járdák és árkok karbantartását és gyom-
mentesítését. Az ingatlanhasználó köteles 
a tulajdonában lévő bel-, illetve külterüle-
ti ingatlant karbantartani, az egyéb, nem al-
lergén gyomnak minősülő gyomnövénytől, 
gaztól mentesíteni, valamint rendszeresen, 
az időjárástól függő gyakorisággal kaszálni.

A Kerepes HÉV-megálló  
kameráit bekötik a város hálózatára
Az ügy előzményeként 2022. februári tes-
tületi ülésen döntött Kerepes Város Ön-
kormányzata 2022. évi költségvetéséről 
a 4/2022.(III.1.) Kt. rendelet elfogadásá-
val, amiben 3,5 millió Ft-ot határozott meg 
a Gyár utcába telepítendő őrház és ka-
merarendszer költségére. Az őrkonténert 
négy kamerával szerelték volna fel. A ko-
rábbi kapitányi és KMB-s egyeztetés el-
lenére a június 2-án – a polgármester nél-
kül megtartott egyeztetésen – a kistarcsai 
őrsparancsnok álláspontja alapján kide-
rült, hogy a jelen helyzetben a kamerák-
kal ellátott őrház rendőrség általi használa-
ta nem életszerű. Ezért a képviselő-testület 
elállt ennek a telepítéséről. A rendőrségnek 
azonban nagyon nagy segítség lenne, ha a 
Kerepes HÉV-megállót bekötnék a város 
kamerarendszerébe. 
 Erre a bekötésre – a meghiúsult Gyár ut-
cai beruházás miatt – másfél millió forintot 
lehetne átcsoportosítani a költségvetésben.  
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a Gyár utcába 
telepítendő őrkonténerre szánt összeget ka-
merafejlesztésre fordítja, elsősorban a Ke-
repes HÉV-megálló bekötésére, az 504/5 
helyrajzi számon található kamera-megfi-
gyelő állomásra.

Buszmegállót létesítenek a Hegy utcában
Az 5. számú választói körzetben – 500.000 
Ft felhasználásával – buszmegállót létesí-
tenek paddal, szemetessel, virágládával. A 
beszerzéshez szükséges forrást elsősorban 
az ötös, illetve a hatos választói körzet ma-
radékkeretéből, és szükség esetén a hetes 

választói körzet maradék ke-
retéből kívánják biztosítani. A 
Városüzemeltetési Kft. rendel-
kezik felújítandó buszmegálló-
val, melyet színre fújva, paddal 
ellátva telepít a Hegy utcába.
 Polgár



SZERVUSZ,  KEREPES  76 SZERVUSZ,  KEREPES 

Két év kihagyás után, június végén ismét sikerült 
megszerveznünk a korábban már hagyománnyá 
vált nevelőtestületi csapatépítő kirándulásunkat. 
Ezúttal Eger volt az úti célunk, ahol a várban egy 
kis történelmi sétát tettünk, majd azt követően 
kisvonattal jártuk körbe a történelmi belvárost.

Örömmel adjuk hírül, hogy 
iskolánk alapítványa hosszas 
előkészítés után újra közhasznú 
státuszt érdemelt ki a Pest Megyei 
Bíróságtól, így 2022 nyarától 
hivatalos megnevezésünk: 
KEREPESI GYERMEKEKÉRT 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY.

OKTATÁS

Elkészült a lelátó  térkövezése

Pályázati pénzből az udvari játékok 
gumiburkolatot kapnak

A nevelőtestület csapatépítő tréningen volt Egerben TSMT torna a szülőkkel

A Csicsergő Tagóvoda előtti terasz napvitorlákat kapott

N agy örömünkre június-
ban új óvodapedagógus 
kolléga csatlakozott 

hozzánk! Tündi néni! Kívá-
nunk Neked sok örömet, gyer-
mekkacajt és azt, hogy érezd 
magad nagyon jól nálunk!
 Az egészséges élet-
mód, mint kiemelt pedagó-
giai feladat jelen van intéz-
ményünk mindennapjaiban. 
Ennek kiegészítésére meg-
szerveztük a „Munkahelyi 
elsősegélynyújtási képzést”, 
amely során a kollégák – első-
sorban – a gyermekeknek szánt 
szakszerű elsősegélynyújtással 

kapcsolatos ismere-
teiket bővítették. 
 Mind a gyerme-
kek, mind a szülők 
körében nagyon 
kedvelt az óvodai 
TSMT-foglalkozás 
lehetősége, amely 
a tanulási nehézsé-
gekben, illetve ta-
nulási zavarokban 
érintett gyermekek 

számára, valamint a tehetség-
gondozásba bevonható óvo-
dások részére is támogatást 
nyújthat.
 A nevelési év végén – első 
alkalommal – Andi néni nyílt 
napot szervezett, ahol a szülők 
– a TSMT-mozgásterápiával 
történő megismerkedés érdeké-
ben – gyermekeikkel közösen 
kúszhattak és mászhattak a já-
tékos feladatok teljesítése so-
rán.  A felnőttek átmozgatásá-
val – nem egyszer – mosolyt 
csaltunk a gyermekek arcára.
 Július hónapban kezdődtek 
az óvodai nyári felújítási mun-
kák. Az óvodák egy héttel ké-
sőbb zárták kapuikat, annak 
érdekében, hogy augusztusban 
ismét egy megszépült és fertőt-
lenített környezetben várhas-
suk vissza a gyermekeinket. 
Nagy örömünkre – a fenntar-
tó segítségével – sikerült a Csi-
csergő Tagóvoda előtti teraszt 
napvitorlákkal lefednünk, (így 
egy újabb játszóhelyet alakítot-
tunk ki a gyermekeknek a nyá-
ri napokra), valamint – a kar-

ÓVODAI HÍREK

Újra KÖZHASZNÚ  
iskolánk alapítványa

Elsősegélynyújtási képzésen  vettünk részt

bantartónk odaadó munkája 
eredményeképpen – megújult a 
Meseliget Tagóvoda kerítése is, 

biztonságosabbá téve ezáltal a 
gyermekek környezetét.

Tajti Krisztina óvodavezető

Megújult a Meseliget  Óvoda  kerítése

T öretlen lelkesedésünk következtében 
idén is sok programban, pályázat-
ban, munkában vettünk részt és még 

nincs vége az évnek. A közhasznúsághoz 
szükséges adminisztrációs és ügyvédi költsé-
geket is egy NEA (Nemzeti Együttműködési 
Alap) pályázatból tudtuk így finanszírozni.
 Már két alkalommal szerveztük meg isko-
lánk és városunk családjai részvételével hasz-
nált ruhák gyűjtését a Sulizsák program kerete-
in belül. A következő gyűjtés október 24-25-én 
lesz. A kimosott, száraz ruhákat, ágynemű-
ket egy kb. 40 l-es zsákban kell elhelyezni és 
a portán leadni a fenti időpontban. Korlátozott 
mennyiségben zsákokat is tudunk biztosítani 
szeptember végétől az érdeklődők számára. 
 Gyűjtjük a használt sütőolajat is az iskola 
gazdasági bejáratánál külön erre a célra el-
helyezett konténerekbe, hogy a Biotrans Kft. 
elszállíthassa és a befolyt összegből gazdál-
kodhassunk. Ezért arra kérünk és bíztatunk 
mindenkit, hogy az elhasznált olajat ne dob-

ja ki, és ne szennyezze vele ezáltal a környe-
zetet, hanem hozza be az iskolába és támo-
gasson vele miket!
 További örömre adott okot, hogy Kere-
pes város az idei civil szerveztek számá-
ra meghirdetett pályázaton ismét támogat-
ta alapítványunk munkáját 350 ezer Ft-tal, 
melyből a Széchenyi gála programját gaz-
dagíthattuk. Hálás köszönet érte!
 Valamint kitartó próbálkozásunkra idén 
még a Bethlen Gábor Alapkezelő Városi Ci-
vil Alap nevű pályázatán is nyertünk. 10 
millió Ft-ra pályáztunk, hogy iskolánk ud-
varát végre befejezhessük, és 5 millió Ft-ot 
meg is ítéltek nekünk. Ebből az támogatás-
ból kapott az udvar megemelt kerítést, az ud-
vari játékok pedig biztonságos gumiburkola-
tot és a lelátó körüli rész pedig térkövet. Sok 
még a feladatunk az udvaron, hogy még ren-
dezettebb legyen a gyermekek környezete, 
valamint, hogy az eddig elkészült sportpá-

lyák állagát megóvhassuk, amihez továb-
bi forrásokra van szükségünk és sok szorgos 
kézre is. Szeptember 24-25-én iskolánk szü-
lői munkaközösségével várjuk egy közös tár-
sadalmi munkára a szülőket, pedagógusokat, 
településünk civil szervezeteit és mindenkit, 
aki hozzájárulna mintegy ötszáz tanulónk 
környezetének építéséhez, szépítéséhez.
 Itt jegyeznénk meg, hogy örömmel 
vesszük azon cégek, kisvállalkozások és 
magánszemélyek hozzájárulását is, akik 
támogatnák iskolánkat. Ezt a következő 
számlaszámon tehetik meg: 
 OTP Bank Zrt. 11742324-  
20008275-00000000.
 Köszönettel tartozunk azoknak is, akik 
már támogattak minket adójuk 1 %-val, 
amelyből az elmúlt 1-2 évben 500-800 ezer 
forintot fordíthattunk a különböző fejlesz-
tésekre. Erre a továbbiakban is számítunk, 
melyhez a következő adószámot tudják hasz-
nálni: 18689170-1-13.
 Végül, de nem utolsó sorban kettő nem ala-
pítványi, de hatalmas örömhír: nyáron meg-
újult iskolánk tornatermének a padlóburko-
lata, melyet a KVSE (Kerepesi Városi Sport 
Egyesület) egy MRSZ (Magyar Röplabda 
Szövetség) TAO pályázat révén valósított meg
 A másik pedig, hogy októberben kerül 
majd sor – az iskolabővítés keretein belül – 
az új épületszárny műszaki átadására. Re-
ményeink szerint a gyerekek januárban ve-
hetik majd birtokba a négy új tantermet.
 Restás Andrea

Szeptember 1-jén ismét becsenget-
tek a Kerepesi Széchenyi István Álta-
lános Iskolába és ezzel kezdetét vette 
a 2022/2023-as tanév. A tantestület si-
keres bővítésének köszönhetően isko-
lánkban zökkenőmentesen kezdődhe-
tett meg a tanítás.
 A nyáron hét új pedagó-
gus csatlakozott intézmé-
nyünkhöz:
 Baloghné Móczár Zsu-
zsanna (magyar szak), 
Bisbac Anita (angol szak), 
Hajas Luca (vizuális kultú-
ra szak), Csókási Annamá-
ria, Törőcsik Petra, Nagy-
Szloboda Ibolya és Polgári 
Tünde (tanítók); akiket nagy 

örömmel fogadtunk. Az új kollégáknak 
ezúton kívánunk sikeres tanévet és bí-
zunk benne, hogy sokáig erősítik majd 
pedagógus közösségünket. 
 A tantestület összekovácsolása egy 
igazán jó hangulatú csapatépítő nap 
keretén belül valósult meg Mátrafüre-

den, annak érdekében, hogy az újon-
nan érkezett kollégák is minél hama-
rabb beilleszkedhessenek családias 
hangulatú közösségünkbe.
 Az intézmény mindennapos nevelő-
segítő munkáját közvetlenül négy pe-
dagógiai asszisztens fogja segíteni.

 Kívánunk minden 
tanulónknak sikeres, 
boldog tanévet és bí-
zunk benne, hogy a ta-
valyihoz hasonlóan, a 
2022/23-as tanév jú-
niusában is mosoly-
gós arcoktól vehetünk 
majd búcsút.

Kaczurné Méder Tímea 
intézményvezető

A KEREPESI SZÉCHENYI KAPUJÁT KITÁRJA…
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KULTÚRA

KÖNYVAJÁNLÓ
A kora őszi napokra 
könnyed kikap csoló-
dásként szeretnék a 
figyelmükbe ajánlani 
néhány érdekes és 
szórakoztató könyvet a 
könyvtár újonnan be-
szerzett könyvei közül. 

Julie Caplin: AZ ÉSZAKI 
FÉNY PANZIÓ
Az összetört szívű, karrier-
jétől megfosztott Lucy ro-
mokban hever. Úgy érzi, nem 
bírja tovább, ki kell szabadul-
nia angliai életéből, még ak-
kor is, ha ehhez Izlandig kell 
menekülnie. Amikor elin-
dul, hogy elfoglalja szállo-
daigazgatói állását a semmi 
közepén, az Északi Fény Pan-
zióban, sok mindenre szá-
mít, csak arra nem, hogy egy 
csodálatos világba csöppen. 
Bugyborékoló hőforrások, 
hófedte hegyoldalak és nap-
fényben szikrázó gleccserek 
várják, és nem más szegő-
dik kísérőjéül, mint a rendkí-
vül jóképű skót csapos, Alex. 
Lucy szeretné visszakapni 
régi önmagát, ezért elszántan 
veti bele magát a munkába, 
és minden tőle telhetőt meg-
tesz azért, hogy Izland legke-
resettebb romantikus úti cél-
jává varázsolja a panziót. És 
bár eredetileg nem románcot 
keresve érkezik erre a titok-
zatos helyre, Alex mellett, az 
aurora borealis táncoló fényei 
alatt ismét esélyt kap a sze-
relemre. 

T. A. Williams: ÁLMAIM-
BAN TOSZKÁNA
Beatrice Kingdom (a bará-
tainak csak Bee) egy sienai 
kórházban ébred. Egy film-
forgatáson történt súlyos bal-
eset következtében megégett, 
ami az egész életét felforgat-
ja. Bee ajánlatot kap, hogy 
egy lenyűgöző toszkán villá-
ban gyógyulhat fel a világhí-
rű filmcsillag, Mimi Robert-
son társaságában.

 A szőlősorok és olajfali-
getek közt járva Bee rájön, 
hogy a vidék sokkal többet 
rejt, mint amire először szá-
mított volna: többek között 
egy bizonyos Luca (és Romeo, 
a kutya) barátságát. Miköz-
ben Bee megbirkózik a sérü-
lései okozta változásokkal, és 
az életvitelének ilyen drámai 
fordulatával, önmagát is egy-
re jobban megismeri… és vá-
lasztani kényszerül. 

Sue Roberts: IGAZÁBÓL 
GÖRÖGORSZÁG
Csendesen, meghúzódva, biz-
tonságban. Így él Becky, mióta 
a legutóbbi szerelmi kapcso-
lata nagyon csúnyán ért vé-
get. Ráadásául anyagilag sem 
áll túl jól, ám egy nagyszerű 
ajánlat lehetőséget kínál arra, 
hogy kiszabaduljon a szür-
ke hétköznapokból, és két hét-
re elutazzon a görög Szkiatosz 
szigetére. Talán épp kedvenc 
ABBA-filmjének helyszíne je-
lenti majd azt a fajta kikap-
csolódást, amire Beckynek 
épp szüksége van. A Mamma 
Mia! sétahajó fedélzetére lép-
ve Becky a kikötőben hagy-
ja a félelmeit, hangosan énekli 
a slágereket, és kihasznál min-
den lehetőséget, amelyet a gö-
rögországi vakáció kínál. Ér-
dekes emberekkel barátkozik 
össze: fiatalokkal, idősekkel, 
köztük tősgyökeres helyiekkel 
is, mint például az elképesztő-
en vonzó étterem-tulajdonos-
sal, Kürosszal.  Csillagfényes 
randevúk, ínycsiklandó me-
diterrán ételek, séta mezítláb 
a selymes, homokos tenger-

parton. Amikor Kürosz meg-
kéri, hogy maradjon a szige-
ten, Becky megdöbben. Vajon 
tényleg képes lenne itt új éle-
tet kezdeni, és rábízni magát 
erre a bohém, kedves fickóra? 
Ám mielőtt eldönthetné, hogy 
letelepedik-e a szigeten, hogy 
új életet kezdjen, felbukkan az 
exe, aki már annyi fájdalmat 
okozott neki – és második esé-
lyért könyörög. Vajon Becky 
visszabújik a biztonságos csi-
gaházba, ahol nem törik össze 
újra a szívét, vagy Görögor-
szágot és Küroszt választja?

Maria Nikolai: 
A CSOKOLÁDÉVILLA 
– ARANYÉVEK
Stuttgart, 1926. A fiatal 
Serafina Berlinből a féltest-
vére, Victor előkelő házába 
költözik, amit mindenki csak 
„csokoládévillának” nevez. 
Rothmannék messze földön 
híresek különleges édessége-
ikről, készülnek a korra jel-

lemző csokoládé-hangleme-
zek és különféle desszertek. 
Hamarosan Serafina is enged 
a finomságok csábításának, és 
amikor megismeri a jóképű 
Antont, fülig szerelmes lesz. 
A férfi azonban éppen egy 
másik lányt készül eljegyez-
ni. Mindeközben a múlt ott 
kísért a falak között. Az egy-
re vészjóslóbb események a 
csokoládégyár létét fenyege-
tik. A tét komoly, és nem csu-
pán a céget, a családot is meg 
kell védeni. Maria Nikolai re-
gényfolyamának második ré-
sze a húszas évekbe kalauzol 
bennünket, ahol egy újabb ge-
neráció különleges ötletekkel 
próbálja átalakítani Stuttgart 
első számú csokoládégyárát, 
miközben a modern művé-
szek városának pezsgő forga-
tagában mindenki megtalálja 
a maga boldogságát, és a sze-
relmet, amiért a legtöbbször 
kegyetlen harcot kell vívni. 

Vili Vera könyvtáros 
Hirdetés

www.szeverborgyogyasz.hu
vagy telefonon: 06-30/881-8998 

(hétköznap 8-20 óráig)

Dr. Széver Krisztina 
bőrgyógyász, nemibetegségek  
szakorvosa és kozmetológus

bejelentkezés 
online:

BŐRGYÓGYÁSZATI  
MAGÁNRENDELÉS
„Az egészséges bőrért”

Gödöllő Átrium ÜzlethÁz,  
Gábor Áron utca 2-10. 1. emelet.   

REndElés: hétfő

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

Telefon:  06-28-560-360 

2144 Kerepes, 
Templom u. 3. 

Július 16-án, szomba-
ton Vakációfelező elnevezé-
sű programunkkal vártuk a 
kerepesi gyerekeket intézmé-
nyünkbe.
 A magunk közt csak a Gye-
reknap „kistestvéreként” em-
legetett rendezvénnyel a mű-
velődési ház dolgozóinak 
az volt a célja, hogy a - nyá-
ri szünetet a városban töl-
tő - gyerekek aktív részesei-
vé válhassanak egy sokszínű 
kulturális eseménynek. El-
hívtuk a rendezvényre a Ma-
gyar Kultúráért Egyesületet, 
azért, hogy megmozgassuk, 
játékra és együtt gondolko-
dásra sarkalljuk a kicsiket 
és nagyobbakat. Az Egyesü-
let – akiknek munkáját ebben 
az évben a Nemzeti Együtt-
működési Alap, a Miniszter-
elnökség és a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. is támogatja 
- óriásbuborék-fújóval, óriás-
kifestőkkel, hatalmas társasjá-
tékokkal és majd egytucatnyi 
minigolfpályával járult hozzá 
a gyerekek szórakoztatásához. 
 A színpadon TücsökSzabi 
és HangyaBoy, majd Kalap 
Jakab és társai szórakoztatták 

VAKÁCIÓFELEZŐ  
a művelődési házban

az óvodás és kisiskolás kor-
osztályt. A bejáratnál fagy-
lalt és kürtőskalács, a büfé-
ben üdítő, limonádé várta a 
résztvevőket, akik egyre csak 
jöttek és jöttek. Kalap Jakab 
koncertje alatt már annyian 
ültek és álltak – pontosabban 
táncoltak – az udvaron, hogy 
alig lehetett elférni. A vidám 
hangulatról olyan közismert 
dalok gondoskodtak, mint a 
Marhajó, a Denevér, a Sajtku-
kac, a Bőgőmasina, vagy épp 
a Békanóta. A trió nemcsak 
koncertet adott, hanem az if-
joncok kedvenc állatfiguráit 
is megjelenítette a színpadon, 
bábok formájában. Humoruk-
kal és közvetlenségükkel min-
den gyereket elbűvöltek, a 
buli végén többen sorban áll-
tak, hogy fotózkodhassanak a 
zenészekkel.
 Intézményünk a jövőben is 
tervezi több hasonló program 
szervezését, hiszen a Gyerek-
nap és a Vakációfelező sike-
re azt mutatja, hogy van igény 
a településen gyermekprogra-
mokra. 

A Szabó Magda Művelődési Ház  
és Könyvtár munkatársai
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Nosztalgia járatok is közlekedtek 
– a szilasligeti megállóban a MIX/A  

A legkisebbek foglalkozás közben

A rendezvényt Nagy Gábor, a MÁV-HÉV vezérigazga-
tója és Gyuricza László polgármester nyitotta meg

A Buborék zenekar interaktív 
gyermek koncertet adott

Az Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
vízpermettel hűtötte a résztvevőket

A nagy meleg ellenére sokan ki-
látogattak a Szilasligeti Nagy-
rétre, ahol nosztalgiajárművek, 

ugrálóvár, arcfestés, henna, lufihajtoga tás, 
hajtányozás, kerti vasút, tűzoltóság, rend-
őrség, táblavásár és tombola (HÉV-es 
nyereményekkel) várta az érdeklődőket. 
A gödöllői vonalra szervezett esemény fő 
motívumát ezúttal is a nosztalgiajárművek 
közlekedése jelentette.
 A 10 órakor kezdődő programot, Nagy 
Gábor a MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatója 
nyitotta meg, aki beszédében ígéretet tett a 
Gödöllői HÉV-vonal biztonságának foko-
zására. A színpadon ott volt Gyuricza 
László polgármester is, aki üdvözölte a  
vezérigazgató úr kijelentését, valamint el-
mondta, hogy Kerepes az utasok és az uta-
zás biztonságának fokozásához nyitottan 
áll és bármikor kész az együttműködésre. 
Az eseményen jelen volt Bakai Kálmán al-
polgármester is. 
 A műsorban fellépett az idén 16 éves 
Buborék zenekar, akik nagy sikert arattak 
a gyerekek és a felnőttek körében. Az in-
teraktív koncertjük hangulatához mindig 
hozzátartozik – a zenekar nevét megihlető 
– millió szappanbuborék. A koncertet kö-
vetően Habók János bűvész kedves és szó-
rakoztató trükkökkel és mutatványokkal 
kápráztatta el a gyerekeket. 
 A leglátványosabb program az Ócsai 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója 
volt. Két tűzoltó a tömlő végére szerelt por-
lasztóval óriási vízpermetet szórt a leve-
gőbe. Ezen a forró nyári napon jólesett ez 
a hűsítő permet. A rendezvény utolsó na-
gyon várt programja, a tombolahúzás volt.
 A 2022-es esemény ráadásul „kerek” 
évforduló is volt, így joggal vetette be azo-
kat a nosztalgiajárműeket a MÁV-HÉV, 
amik éppen rendelkezésére álltak. Cinkota 

és Mogyoród között a MIX/A motor-
vonatok egyike közlekedett; akárcsak a 
LVII+PXV+PXV+LVII szerelvény. Ezen 
kívül az ACsEV Boros Béni 51-es motor-
kocsi és vezérlőpótkocsija Kerepes és Szi-
lasliget között ingázott. A nosztalgiavo-
natokon kívül, fáradhatatlanul járt le-fel a 
hajtány, azaz a kézi erővel hajtott sínautó. 
 Most is lehetett vásárolni a kiselejtezett 
állomástáblákból, továbbá a MÁV-START 
Utasellátója is kitelepült. A HÉV 135 éves 
évfordulója tehát igazán különleges nap 
volt, az izgalmas programoknak köszönhe-
tően minden korosztály számára érdemes 
volt ellátogatni a rendezvényre.

Polgár, kép: Hortobágyi László

135 ÉVES A HÉV
NAGYSZABÁSÚ RENDEZVÉNYT  
TARTOTTAK A SZILASLIGETI NAGYRÉTEN

VÁROS ÉLETÉBŐL

Kerek évfordulóhoz érkezett idén a HÉV. A MÁV-HÉV 2022. 
augusztus 6-án nemcsak a kerepesieket invitálta a családi 
napjukra, hanem a HÉV-vel utazókat és a HÉV-es dolgozókat is.

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022 
Tisztelt Kerepesiek, 
Tisztelt Honfitársaink!
2022-ben október 1. és november 
28. között ismét népszámlálást tar-
tanak Magyarországon. Itt lehetősé-
günk lesz arra, hogy nyilatkozzunk 
akár többnemzetiségi kötődésünkről, 
anyanyelvünkről és más beszélt nyel-
vünkről.
 Bár a nemzetiségi, nyelvi kötődé-
sekre vonatkozó kérdésekre nem kö-
telező válaszolni, de a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata 
biztat és kér mindenkit, akinek fontos 
a németséghez való kötődése, hogy 
ezt a népszámlálás során vallja meg!
 Ahogy a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzatának el-
nöke, Englenderné Hock Ibolya elnök 
asszony írja: „A népszámlálás ered-
ményei hosszú távra meghatározzák 
oktatási rendszerünk alakulását, óvo-
dáink, iskoláink jövőjét, az általunk is 
lakott települések fejlődését. Közvet-
len hatással lesz a települési nemzetisé-
gi önkormányzatok létrejöttére és azok, 
valamint a civil szervezetek állami tá-
mogatására, anyanyelvünk, kulturá-
lis hagyományaink megőrzése érdeké-
ben végzett munkánk elismerésére. A 
magyarországi németség évszázadok 
óta gazdagítja közös hazánk kultúrá-
ját, szorgalmas munkával járult és já-
rul hozzá Magyarország fejlődéséhez. 
Anyanyelvünk, baráti, rokoni kapcsola-
taink révén összekötő, közvetítő kapocs 
vagyunk hazánk és a németül beszé-
lők többmilliós sokasága között. Jog-
gal lehetünk büszkék nyelvi és kulturális 
örökségünkre, intézményeink, egyesü-
leteink és önkormányzataink identitá-
sunk megőrzéséért végzett tevékenysé-
gére, anyaországi kapcsolatainkra.”
 Mi is kérjük Önöket, hogy majd a 
népszámlálás során a német kötő-
désünket jelöljék meg a megfele-
lő X-szel Kerepesen is. Önöknek ez 
nem jelent semmi elkötelezettsé-
get, hiszen ez egy névtelen „statisz-
tika”. Ámde Kerepesnek ahhoz, hogy 
fennmaradjon a német oktatás az is-
kolában, a német nevelési forma az 
óvodában, ez nagyon fontos lehet. 
Kérjük, hogy gyerekeink, jövőnk ér-
dekében, vegyük komolyan ennek 
fontosságát! Ha azon családok, kik-
nek gyermekei részesülhetnek ezen 
oktatási előnyökből, mind a megfe-
lelő helyre bejelölik a németet, akkor 
aggodalomra semmi ok, ismét meg-
maradhatnak az elért vívmányaink a 
következő 10 évre.

FELHÍVÁS! 

A Kerepesi Hagyományörző 
Pávakör Egyesület sikeresen 
megrendezte a nyári táborát. Az 
eredményes pályázatainknak kö-
szönhetően, – a korábbi évekhez 
hasonlóan – 
teljesen ingyenesen tudtuk fo-
gadni a táborozni vágyókat, amit 
ezúton is szeretnénk megköszön-
ni Kerepes Város Önkormány-
zatának.
 Minden eddiginél nagyobb 
létszámban jelentkeztek idén 
a táborunkba, négy generáció 
összesen 48 fővel vett részt a 
programokon. A Pávácska cso-
portunk óvodás korosztályával 
kezdtük meg a nyarat, akik – a 
tábor keretei között – elkezdtek 
készülni a következő rendez-
vényre, a szeptember 17-i szüre-

TÁBOR a Pávakörrel 
ti felvonuláson tör-
ténő fellépésre. A 
legkisebbeknek tar-
tott tábori napok-
ból természetesen 
nem maradhatott 
ki a játszóterezés, a 
kézműveskedés, a 
fagyizás és – a nagy 
melegre való tekin-
tettel – a páraka-
pus hűsölés sem. A 
kicsiket követték a 
felnőttek, azaz a 13-
99 évesnek meghir-

detett táborunk. Ez a korosztály 
szintén a közeljövőben sorra ke-
rülő fellépésekre készült, illet-
ve a sok újonnan csatlakozó tá-
borozó a rendezvény ideje alatt 
tudta megtanulni a csoport ré-
gebbi koreográfiáit. 
 A Pávácska csoportunk isko-
lás korosztályával zártuk a ma-
ratoni 9 napos táborunkat. Ők a 
Somogyi táncokkal kezdtek is-
merkedni, aminek az a külön-
legessége, hogy egy adott esz-
közzel táncolnak, ami lehet bot, 
seprű vagy – amivel mi gyako-
roltuk a lépéseket – üveg. Ezen 
kívül iskolásaink hímezni tanul-
tak és aki kedvet kapott hozzá, 
akár kalárist is készíthetett.
 Remek hangulatú 9 nap volt. 
Jövőre folytatjuk!  Cocis Borbála elnök

HÍREK

DTkH Ügyfélszolgálata

A HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE  
2022. SZEPTEMBER – OKTÓBER

szeptember 2. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

szeptember 9. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

szeptember 16. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

szeptember 22. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

szeptember 30. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

október 7. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

október 14. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

Az OTP Kerepesen is felállított egy bankautomatát
A létesítendő bankautomata miatt két 
évvel ezelőtt vette fel a város a kapcsola-
tot az OTP-vel. A COVID-járvány miatt két 
évig nem történt semmi, de ebben az év-
ben az OTP ígéretéhez híven, augusztus 11-
én felállított egy ATM-et közvetlenül a pol-

90. SZÜLETÉSNAPJÁN  
köszöntötték Rózsa Károlyt

90. születésnapja al-
kalmából otthonában köszön-
tötték Rózsa Károlyt, Kerepes 
szépkorú polgárát. Gyuricza 
László polgármester és Zombo-
ri Hubertné képviselő, a Köz-
nevelési, Kulturális és Nem-
zetiségi Bizottság elnöke, a 
képviselő-testület nevében vi-
rággal és ajándékkal lepték 
meg az ünnepeltet. Orbán Vik-
tor miniszterelnök jókívánsá-
gát tolmácsolva adták át a kor-
mányfő üdvözlő levelét.
 Rózsa Károly 1932. július 
25-én született Tarpán. Min-
dig szeretettel gondol vissza a 
szülőfalujában eltöltött évek-
re, ahol szerény, de szeretet-
teljes környezetben nőtt fel öt 
testvérével együtt. 1952-ben 
jött Budapestre szerencsét pró-
bálni, mert akkor a fiatalok jö-
vője kilátástalannak bizonyult 
vidéken. Kétévi katonai szol-
gálat után, az akkori Országos 

Bányagépgyártó Vállalatnál 
gépkocsivezetőként dolgozott 
nyugdíjba vonulásáig. 1957-
ben nősült meg, azóta él Kere-
pesen, a Nefelejcs utcában. Két 
gyermeke született, és van már 
három unokája is, akiknek szí-
vesen mesél fiatalkori élménye-
iről. A mai napig sajátkezűleg 
műveli a kertjét, amely tevé-
kenység hozzájárul fizikai ak-
tivitásának megőrzéséhez. To-
vábbi jó egészséget kívánunk 
szeretettel!

Iskolásaink hímezni tanultak 

gármesteri hivatal előtt. Az ATM az utcáról 
megközelíthető, éjjel-nappal működő szol-
gáltatás. Az ATM azért könnyíti meg az 
ügyfelek életét, mert a nap 24 órájában, ak-
kor is rendelkezésre állnak, amikor a fiókok 
bezárnak. 
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Az istentiszteleteket június 19-től az új gyülekezeti központban tartják

Magyaror szág 
Kormányának támogatásával 
elkészült Kerepes 1912-ben épült, 
szecessziós stílusjegyeket viselő 
templomtornyának felújítása 
és külső homlokzati festése.

Nemrég sokan imádkoztunk az esőért. Egy egyszerű 
természeti, természetes jelenségért. Olyanért, amely az élet alapvető része, 
ami általában van, történik. Ha viszont hosszú ideig elmarad, akkor igazán 
felértékelődik, akkor látjuk igazán, mennyire nélkülözhetetlen. És amikor 
Istennek hála, elért minket a záporos időszak, megújult a termőföld színe, 
újra kizöldültek a fák, bokrok és élettel telt meg környezetünk, de mi 
magunk is. Kegyelmi időszak az, amikor az aszályos időben esik az eső.

KATOLIKUS EGYHÁZ

Elkészült a Szent Anna-templom  
FELÚJÍTÁSA

RÁSZORULTAK
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

HITÉLET

A kerepesi Szent Anna-templom a 
Mária-út része és az Élő Rózsafü-
zér zarándoklat 1. és 9. szakaszá-

nak állandó végpontja. A templom helyi 
nemzetiségi hagyományőrző és kulturá-
lis tevékenységek, így hangversenyek, iro-
dalmi esték, zene- és gyógypedagógi-
ai fejlesztőiskolai bemutatók helyszínéül 
is szolgál. A templom látképe olyannyi-
ra meghatározó Kerepes megjelenítésében, 
hogy a város önkormányzatának hivatalos 
honlapján és Facebook-oldalán is az épület 
madártávlatból felvett képe látható, vala-
mint jelen önkormányzati lapban is állan-
dó motívumként szerepel. Elmondható te-
hát, hogy a szorosan vett hitéleti célokon 
túl a templomkép Kerepes város önazo-
nosságának is fontos megjelenítője.
 Az elmúlt 10 évben a templom hí-
vei adományainak köszönhetően meg-
újult a templom belső tere (műemléki jel-
legű szakrális berendezés és szószék, az 
oltár, a bútorok és a freskók restauráció-

ja, a szobrok felújítása, belső festés, orgo-
na felújítása), a kültéren pedig megtörtént 
a födém- és tetőfelújítás, csapadékelveze-
tés és lábazat-felújítás, valamint a temp-
lomkert balesetmentesítése. Mint utolsó, a 
folyamatot záró, kritikusan fontos szakasz 
a templom külső felújítása maradt hátra, 
amely tekintettel arra, hogy egyszeri nagy 
összegű ráfordítást igényel, kizárólag a hí-
vők adományaiból és társadalmi munkájá-
val nem lett volna megoldható. A templom 
Kerepes város központi, a településszerke-
zetből és -arculatból adódóan meghatáro-
zó helyszínén található, így nemcsak szak-
rális és a hitéleti közösségi funkciója miatt 
volt fontos a felújítási munkák befejezése, 
hanem a település minden lakójának kö-
zösségi érdekét is szolgálta.
 A templomfelújításra a Bethlen Gábor 
Alap kezelésével zajló „2021. évi egyhá-
zi épített örökség védelme és egyéb be-
ruházások támogatása” program kere-

N emcsak a kitikkadt föld tud szom-
jazni az áldásra, hanem a lelkünk 
is. Tele vagyunk aszályos, élette-

len sivatagot eredményező, vagy abból fa-
kadó történetekkel. A Szentírás mélység-
nek, sötétségnek, gyógyíthatatlan sebnek, 
halálnak, bűnnek, elveszettségnek nevezi 
azokat. Ki ne ismerné mindezt közülünk! 

tében elnyert 15 
millió forintos tá-
mogatás (EEÖR-
KP-1-2021/1-001465) 
biztosította a fede-
zetet, de a pályázat 
benyújtását követő-
en robbanásszerű-
en megnövekedett 
anyagárak miatt ko-
moly kiegészítésre 
volt szükség, amit a 
hívők adakozása és 

az egyházközség Kerepesi Katolikus Kö-
zösségért Alapítványa saját forrásai bizto-
sítottak. A felújítási munkák a kezdeti ter-
vezési és előkészületi fázist követően 2022 
márciusában kezdődtek, majd az állványo-
zás, a templomtorony harangablakainak 
felújítása, a falak kültéri javítását követő-
en az egyházmegyei standardokat köve-
tő színválasztásnak megfelelő teljes kültéri 
festéssel fejeződtek be. A felújítási mun-
kák zárásaként a hívek és a helyi önkor-
mányzat munkatársainak áldozatos közös-
ségi munkájával sor került a templomkert 
állapotrendezésére és a kerítés festésére is.
 A megvalósult felújításnak köszönhe-
tően a megújult templomot 2022. júni-
us 12-én – a bérmálási ünnepet megelőző-
en – Marton Zsolt váci megyéspüspök úr 
megáldotta, ezzel hivatalosan is átadta azt 
a helyi katolikus közösségnek.

Összeállította: Dr. Szendrák - Szender Erika  
és Frajna András ny. plébános

Mindennapos valósággá vált ez a fajta átok 
rajtunk. Nem véletlen, hogy mind valami-
féle megmentésre, szabadításra, bűnbocsá-
natra, megújításra, vezetésre, szeretetre, 
értékelésre, elfogadásra vágyunk – mert rá-
szorultak, kegyelemre szorultak vagyunk.
 Kellemetlenül, furcsán hangzik mind-
ez az állítólag mindent megoldani tudó, 
függetlenkedő világunkban. Megalázónak 
tűnik, hogy minket meg kell menteni, meg 
kell szabadítani, hogy másvalakinek kell 
megoldani életünk legnagyobb problémáját, 

de ez a valóság. Menekülhetünk ennek tu-
domásulvétele elől, de a tény attól még tény 
marad: üresek vagyunk a megváltás nélkül. 
 Atyánk megmenteni küldte a világunk-
ba Jézust. Azért, hogy áldása, bűnbocsána-
ta, megváltása, szabadítása valósággá vál-
jon az életünkben. Azért, hogy a világban 
uralkodó, megkötöző, megbénító szellemi 
sötétségben Ő ragyogjon fel. Azért, hogy 
mindazok, akik találkoznak Jézussal és fel-
ismerik benne az isteni világosságot, meg-
szabaduljanak az ürességtől, a céltalanság-
ból: az elítélt állapotból. 
 Ezért mondta az ÚR: „Én világosságul 
jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, 
ne maradjon a sötétségben... mert nem 
azért jöttem, hogy elítéljem a világot, ha-
nem azért, hogy megmentsem.”  
 Mindannyiunknak szüksége van Jézus-
ra. Rá vagyunk szorulva, hogy a Krisztus 
fénye, a kegyelem, a megbocsátás, az isteni 
szeretet megnyilvánulása naponként elérjen 
minket. Élj vele, kapaszkodj bele, hogy éle-
ted legyen!

Eszenyi Ákos evangélikus lelkész

A háziorvosi körzethez tarto-
zó közterületek jegyzékét Kere-
pes Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a háziorvosi 
körzetek megállapításáról szóló 
17/2019.(IX.4.) önkormányzati ren-
delete tartalmazza. Az ingyenes 
(rezsiköltség fizetendő) haszná-
latba adott rendelőhelyiségen túl, 
az eszközök és berendezési tár-
gyak biztosításának feltételei a fe-
lek közötti megegyezés tárgyát 
képezik. A szükséges orvosi esz-
közökkel és berendezési tárgyak-
kal felszerelt háziorvosi rendelő a 
2144 Kerepes, Wéber Ede u. 1. sz. 
alatt található orvosi rendelő épü-
letében található.
 Pályázati feltételek: A pra-
xist az önkormányzattal kötött 
feladatellátási szerződés kereté-
ben lehet betölteni gazdálkodó 
szervezeti formában - egyéni vál-
lalkozóként vagy egyéb gazdál-
kodó szervezetként – a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvo-
si tevékenységről szóló 4/2000. 
(II. 25.) EüM rendelet (továbbiak-
ban: Rendelet) szerint a felnőtt 
háziorvosi munkakör ellátásához 
szükséges végzettség és szakké-
pesítés birtokában. Amennyiben 
a pályázó még nem rendelke-
zik a feladatellátáshoz szükséges 
szakorvosi szakképesítéssel, de 
egyébiránt megfelel a Rendelet 
11. § (4) vagy (4c) bekezdésének, 
lehetőség van az Országos Kórhá-
zi Főigazgatóság által meghirde-
tett Praxisprogramokba történő 
bekapcsolódásra.
 A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: 
 •   önéletrajz, mely tartalmazza a 

pályázó szakmai életútját, 
 •   az iskolai végzettséget és szak-

képzettséget igazoló diploma 
másolata, 

 •   az orvosi nyilvántartási enge-
dély, Magyar Orvosi Kamarával 
fennálló tagság igazolása,

 •   három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, 

 •   egészségügyi alkalmasság iga-
zolása,

 •   a vállalkozói formától függő-
en az egyéni vállalkozói iga-
zolvány vagy társas vállalkozás 
esetén a cégbírósági bejegy-

zést igazoló okirat másolata,
 •   a pályázó nyilatkozatát arról, 

hogy a pályázati eljárásban 
részt vevő személyek a pályá-
zati anyagot megismerhetik,

 •   a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy a pályázat elbírálást zárt 
képviselő-testületi ülés kereté-
ben kéri vagy hozzájárul annak 
nyilvános megtárgyalásához.

A pályázat benyújtásának 
módja: 
A pályázatot egy példányban 
postai úton vagy személyesen le-
het benyújtani a következő cí-
men: Kerepesi Polgármesteri 
Hivatal, dr. Udvarhelyi István 
Gergely jegyzőnek címezve, 
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 
E-mail: jegyzo@kerepes.hu, tele-
fon: +36-28/561-050, +36-28/561-
064.
 A borítékra kérjük írják rá: 3. 
számú 
felnőtt háziorvosi körzet pályá-
zata.
 Ellátandó lakosságszám 
(kártya): 2100.
 Ellátandó települések szá-
ma: egy településrész.
Területi ellátási kötelezettség-
gel: igen.
 •   A munkakör betölthetősé-

gének időpontja: A pályá-
zat elbírálását majd a szüksé-
ges feladat-ellátási szerződés 
megkötését követően, az 
egészségügyi tevékenység 
folytatására vonatkozó pra-
xisengedély alapján, a Nem-
zeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelővel kötött finanszírozási 
szerződés hatályba lépését kö-
vetően van mód a praxis be-
töltésére.

 •   A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: A beérkezett pályáza-
tokat a képviselő-testület soron 
következő ülésén megtárgyalja 
és dönt a feladat-ellátási szer-
ződés megkötésének kérdésé-
ben. A képviselő-testület fenn-
tartja magának a jogot, hogy 
érvényes pályázati dokumen-
táció esetében is eredményte-
lennek nyilvánítsa a pályázatot.

Részletes pályázati kiírás: 
a kerepes.hu weboldalon.

Kerepes Város Önkormányzata  
pályázatot hirdet a megüresedett  
3. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI  
KÖRZETÉNEK ELLÁTÁSÁRA

Spurgeon a nagy angol ige-
hirdető eme Bibliai sorokról a 
következőket mondja:
 „Milyen kiváltság, ha a 
mennyei Gazda műveli lelkünk 
kertjét: nem sivár többé, hanem 
olyan lesz, mint az Úr kertje. 
Védve van a pusztaságtól, mert 
a kegyelem fala veszi körül, ta-
nítással van beültetve, szeretet 
jár-kel benne, mennyei fegye-
lem neveli palántáit, isteni erő 
őrzi és készíti elő az Úrnak való 
gyümölcstermésre.
 Eső híján viszont a kert is 
kiszáradhat, ilyenkor növé-
nyei hervadoznak és majdnem 
elszáradnak. Ó lelkem, milyen 

Jeremiás 31,12 „Olyan lesz  
a lelkük, mint az öntözött kert…”

HÍREK

hamar bekövetkez-
ne ez nálad is, ha 
az Úr elhagyna! 
Keleten igen ha-
mar elpusztul az a 
kert, amelyet nem 
öntöznek. Nemcsak 
nem fejlődnek, de 
egyáltalán nem is 
élhetnek benne nö-
vények. Ha viszont 
rendszeresen öntö-
zik, mindenkit el-
bűvöl a szépsége. 

Bárcsak a Szent Szellem gon-
dozná lelkünk kertjét, hogy 
minden része rendszeresen és 
bőségesen kapna vizet, és így 
minden egyes palántája fel-
üdülhetne! Folyamatosan ön-
tözne, hogy kertünk a hőség 
minden órájában újra és újra 
felüdülhessen. A Szent Szel-
lem bölcsen öntöz, minden 
palánta pontosan csak annyit 
kap, amennyire szüksége van. 
A kertben a növények zöld 
színe árulja el, hol árad a víz. 
Mi is hamarosan megtanuljuk 
meglátni, hol munkálkodik Is-
ten Szelleme valakinek az éle-
tében.
 Ó Uram, öntözz meg ma en-
gem is, és add, hogy gazdag 
termést hozzak a Te dicsőséged-
re! Krisztusért kérlek. Ámen.”
 Június 19-étől a vasárnapi al-
kalmainkat már az új gyüleke-
zeti központunkban tartjuk 9.00 
órai kezdettel. Mindenkit szere-
tettel várunk, aki keresi Jézust 
és Isten parancsát a nyugalom 
nap megszentelésére komolyan 
veszi.

Koncz Zoltán református lelkész

REFORMÁTUS EGYHÁZ
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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!

NEMZETISÉG

Vége a nyárnak, de nem a nyári programoknak! A NÖK a Kerepesi 
Német Kultúregyesülettel közösen még számos tervet szeretne 
megvalósítani, és úgy tűnik, erre még lesz is alkalom: utazás, fürdőzés, 
de kulturális programok is várnak azokra, akik csatlakoznak hozzánk.

A NÖK HÍREI

T öbben érdeklődtek 
az egyesületbe be-
lépés lehetőségéről: 
ezúton jelzem, hogy 

a tagdíj mindösszesen 6.000 
forint évente. A tagok minden 
programunkon kedvezménye-
sen vehetnek részt, legyen az 
belépő, vagy utazás, de a tag-
díj – akár – többszörösét kap-
ja vissza az, aki belép egye-
sületünkbe. Várnak még ránk 
programok: a Sörfesztivál, a 
Márton-napi rendezvények, 
szabadkai kirándulás és remé-
nyeink szerint sikerül megva-
lósítani a Bécsbe és Pozsony-
ba tervezett adventi utazásokat. 
Geresdlakon 2022. szeptem-
ber 24-én XV. alkalommal ren-
dezik meg a Geresdlaki Sváb 
Gőzgombóc Fesztivált, ame-
lyen szintén szeretnénk részt 
venni. 
 – Az idén második alka-
lommal megrendezett kerepesi 
Schwa benzug után, ezúton is 
szeretnénk köszönetet mon-
dani – a teljesség igénye nél-
kül – minden támogatónknak a 
baráti segítségért. Külön köszö-
net Ferenczi Lajosnak az éte-
lekért és italokért, amelyet a 
Patkó csárdánál kínált a felvo-
nulóknak. Köszönet a Sportért-
Biztonságért Alapítványnak, 
akik a rendezvényhez anya-
gilag is hozzájárultak, továb-
bá ugrálóvár és trambulin tele-

pítésével, valamint más sportos 
programokkal is támogatták 
rendezvényünket. Köszönjük 
a kerepesi busz üzemeltetőjé-
nek és Rade Gábornak a hétvé-
gi rendezvény alatt biztosított 
három járatot.  Támogatónk volt 
az Oravecz Pékség, ahol megsü-
tötték az általunk beszerzett ere-
deti bajor pereceket, amit rész-
ben ingyenesen osztottunk szét 
a felvonulók között. Lencse Ba-

lázs kántor segített a templom 
feldíszítésében, amiért őt is kü-
lön köszönet illeti. Jó érzés volt 
megtapasztalni, hogy nemcsak 
egyesületi tagjainkra, hanem a 
klubtagsággal nem rendelkezők-
re is számíthattunk a rendez-
vény szerevezése során, amely-
nek megvalósításához – anyagi 
támogatás biztosításával – a 
Nap 19 Kft. is hozzájárult.  A 
program fergeteges volt: a finom 

ételek és italok elfogyasztása, a 
zenés-táncos buli igazi közös-
ségi élményt nyújtott a résztve-
vőknek.  
 A minden héten aktuá-
lis szerdai összejövetelek mel-
lett eddig két rendezvényt tar-
tottunk meg: egy majálist és a 
sváb betelepülési ünnepet. De a 
nyári szünet után folytatjuk!
 – Augusztus 20-i nemze-
ti ünnepünk kapcsán külön 
öröm, hogy számos jelölésünk 
után, Ellenbacher Attila város-
unk díszpolgárává válhatott. 
Az ország tévészerelőjeként is 
ismert kerepesi több ezer tele-
víziót javított már meg és ado-
mányozott olyan állami, ön-
kormányzati, egészségügyi 
és más közfeladatot ellátó in-
tézményeknek, ahol a készü-
lék életminőségi szintet emelt. 
Egy-egy jó helyre eljuttatott 
TV segíthetett a betegségben, 
nélkülözésben élőknek megfe-
ledkezni a problémáikról, hoz-
zájárulva ezzel a könnyebb 
gyógyuláshoz vagy éppen a 
egyetlen szórakozási lehetőség 
biztosításához. De a kerepesi 
iskolánkban és óvodáinkban 
az oktatás és tanulás hatékony 
megvalósítását is segíthette az 
adomány.
 – Sokan talán nem is gon-
dolnak bele, hogy – szüleik 
vagy nagyszüleik neve alap-
ján – német kötődésűek lehet-
nek. A NÖK is kéri, hogy mi-
nél többen jelentkezzenek 
Kerepesen népszámláló biztos-
nak és segítsék elő, hogy a nép-
számlálás során a német hova-
tartozás fontosságára felhívják 
a lakosok figyelmét. A német 
önkormányzatunk eddig is ki-
emelten fontosnak tartotta a 
családfakutatás elősegítését, 
így ezután is szívesen állunk a 
kerepesiek rendelkezésére, hisz 
szinte minden ősi kerepesi csa-
ládban volt német rokoni kap-
csolat, de az újonnan Kerepes-
re telepedett honfitársainkra 
is apellálunk és kérjük szánja-
nak figyelmet a német kötődé-
sük megvallására a népszám-
lálás során. Ezzel elősegítik, 
hogy Kerepesen folytathassuk 
a kulturális és hagyományőrző, 
a német nyelvoktató és közös-
ségépítő munkánkat.     

Springer Friedrich  
a NÖK és Kerepes képviselője

Schwabenzug - A felvonulás a templomtól indult A Mező utcában Springer Friedrich köszöntötte a vendégeket

A Patkó csárdánál étellel és itallal várták a menetet 
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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

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

Kerepes  
Béke utca 2.

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

PICK Rákóczi 
szalámi

Eredeti íz, szuper:
Paprikás, 6490 Ft/kg, 

649 Ft/10 dkg

Pöttyös Túró Rudi natúr,
0% hozzáadott cukor 35 g,
Óriás Túró Rudi natúr, ét,
Óriás Túró Rudi natúr, tej
51 g, 4294 Ft/kg, 
219 Ft 

Lay’s chips 
Sós, Tejfölös-snidlinges
szuper: Barbecue oldalas
60 g, 5817 Ft/kg, 349 Ft

szuper:
Jana Ice tea
Barack ízű,
Erdei gyümölcs - áfonya ízű
1,5 l, 199 Ft/l

 Minden nap trappista sajt
 2 999Ft/kg

299Ft

Akciós ajánlatunk:
szeptember 7-13-ig



18 SZERVUSZ,  KEREPES SZERVUSZ,  KEREPES  19

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.

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!

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

Kistarcsa, Szabadság út 32.
NYITVATARTÁS:

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

Kistarcsa péKség

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

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

ebédre, kávéra helyben fogyasztással 
vagy akár elvitelre is!

VízVezetékszerelés • duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. Nyugdíjas kedvezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

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

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

sebők richárd egyéni vállalkozó
Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

kerepesen!

APRÓHIRDETÉS
Szolgáltatás – Azonnali készpénzért megvásá-
roljuk: arany- és ezüsttárgyakat, órákat, festmé-
nyeket, porcelánokat, régiségeket, régi pénzeket, 
kitüntetéseket, teljes hagyatékokat! 0620/807-
2906, Budapest XIV., Vezér út 148-150.

Szolgáltatás –Duguláselhárítás  
falbontás nélkül. Csatorna-kamerázás.  
Vízszerelés. 06-20-491-5089

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

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

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

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!

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

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!

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 

INGYENES SzakmaI oktatáS fElNőttEk réSzérE,
a CszC Mihály Dénes szakképző  

iskolában kistarCsán!

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: augusztus 22-től szeptember 30-ig  
hétfő, szerda, csütörtök 16:00-19:00 óra között

A képzéseinket tantermi és online órák keretében  
oktatjuk esti tagozaton, diákigazolvány igényelhető. 

•   Pénzügyi-számviteli  ügyintéző 
1,5 év

•   Vállalkozási-  ügyviteli ügyintéző  
1,5 év (egyetlen ügyviteli szakma)

•   Informatikai rendszer- és alkalma-
zás-üzemeltető technikus 2 év

•   Szoftverfejlesztő és –tesztelő  
1,5 év (Alkalmazások és mobil  
alkalmazások fejlesztése, tesztelése) 

•   Logisztikai technikus 1,5 év 
(Logisztika és szállítmányozás)

•   Grafikus 2 év 
(út a nyomdai előkészítéshez)

•   Kisgyermekgondozó, -nevelő  
(Bölcsődés korosztály gondozása, 
nevelése) 2 év

•   Szociális és gyermekvédelmi 
szakasszisztens 
(A személyes gondoskodás  
felnőtteknek és gyermekeknek) 2 év

•   Kéz- és lábápoló technikus 
– Speciális lábápoló 2 év

•   Általános ápoló 3 év
•   Általános ápoló 1 év  

(előképzettséggel)

ÉrettSÉgIzettek rÉSzÉre:

•  Szociális ápoló és gondozó – 2 év

AlApfokú ISkolAI vÉgzettSÉggel  
rendelkezők rÉSzÉre:

SzAkmAI kÉpzÉS:
•   Pedagógiai munkatárs  

(Pedagógiai asszisztens)
•   Betegkisérő
•   Vállalkozási mérlegképes könyvelő



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.
SZOMBATON ZÁRVA!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK  
DÉLIG kérjük leadni!

TANYASI
HÚSBOLT
Kohajda Péter őstermelő 
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.
Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

 


