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NOVEMBER 20-IG 
KOPOGTATNAK 
A SZÁMLÁLÓBIZTOSOK 
Országosan csaknem 28 ezer szám-
lálóbiztos keresi fel november 20-ig 
azokat a háztartásokat, amelyek 
nem töltötték ki online a népszám-
lálási kérdőívet. A kérdőív kitöltése 
egy 2-3 fős háztartás esetében csu-
pán fél órát vesz igénybe. Fontos 
tudni, hogy az összeíró időszakban 
az embereknek nem kell beenged-
niük a számlálóbiztost az ingatlanja-
ikba, mert az interjú az utcán, vagy 
a lépcsőházban, illetve egyéb kö-
zösségi helyiségben is lebonyolít-
ható. A népszámlálás során a szám-
lálóbiztosok a személyes irataikat 
nem kérik, ők viszont hitelt érdem-
lően, az okmányaikkal tudják igazol-
ni magukat. Annak érdekében, hogy 
ne váljanak trükkös lopás, vagy csa-
lás áldozatává, legyenek körülte-
kintőek. Kérhetnek tájékoztatást a 
számlálóbiztosról a Központi Sta-
tisztikai Hivatal ingyenesen hívha-
tó 06-80/080-143 számán. Itt a cím 
megadása után a telefonos operátor 
megkeresi a címhez rendelt szám-
lálóbiztost, és megadja a nevét, iga-
zolványszámát.
 A válaszadás a népszámlálásról 
szóló törvény értelmében kötelező. 
Azok, akik korábban, az online adat-
szolgáltatási időszakban nem tet-
tek eleget kötelezettségüknek, és a 
számlálóbiztosoknak sem sikerül el-
érni őket a november 20-ig tartó ösz-
szeírói időszakban, pótösszeírás ke-
retében november 21. és 28. között, 
a települési jegyzőt felkeresve tölt-
hetik ki a népszámlálási kérdőívet.
 A statisztikai törvény alapján köz-
igazgatási bírsággal sújtható az, 
aki a kötelező hivatalos statisztikai 
adatszolgáltatást nem, vagy nem 
az előírt határidőre teljesíti, vagy a 
hivatalos statisztikai célú adatátvé-
telre, adatátadásra vonatkozó kö-
telezettségét megszegi. A közigaz-
gatási bírság összege természetes 
személy esetében 200 000 forintig 
terjedhet.

forrás: https://nepszamlalas2022.hu/

SZÁMLÁLÓ- 
BIZTOSOKKAL 
FOLYTATÓDIK A 
NÉPSZÁMLÁLÁS

Kerepes Város intézményei nevében Tajti Krisztina 
és Hutvágner Csabáné koszorúzott

Az ünnepi megemlékezés a hősök emlékművénél kezdődött Szabad élet, szabad madár címen mutatta be a Pávakör a műsorát

Megemlékező beszédet mondott a polgármester 

A Pávakör gyerek zereplőinek Zombori Hubertné 
köszönte meg a színvonalas szereplést

A táncjáték a forradalom 12 napját mutatta be A közönség soraiban ott voltak 
a képviselő-testület tagjai is 

Megemlékező beszédet Gyuricza László 
polgármester mondott 

Vilhelm Domonkos 8. osztályos 
tanuló egy verssel készült

Mert tegnap hősök  
kellettek, MA MÁRTÍROK! 

HÍREK

A nemzeti gyásznapi ünnepséget Kerepesen október 6-án délután rendezték 
meg a hősök emlékművénél. A megemlékezésen jelen volt Gyuricza László 
polgármester, Bakai Kálmán alpolgármester, Sipos György és Farsang Péterné 
képviselők, Springer Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
a civil szervezetek képviselői, valamint a város intézményeinek vezetői. 

O któber 6-án általá-
ban az Aradon kivég-
zett 13 tábornokra em-

lékezünk. Esetleg hozzátesszük 
Batthyány Lajos miniszterel-
nök és Kazinczy Lajos tábornok 
kivégzését, de alig említjük az 
ártatlanul kivégzett több, mint 
száz áldozatot. Az 1897. évi 
nyilvántartás szerint 1848. és 
1854. között 162 személyt ítél-
tek halálra az osztrákok. 1848. 
első áldozata Horváth János 
kovácssegéd volt, akit Bécsben 
fegyverrejtegetés miatt végez-
tek ki december 7-én. Az 1849. 
október 6-ig tartó időszakban 
a császári vérengzések kiemelt 
helyszíne Pozsony, Pest és Te-
mesvár volt. A nemzeti gyász-
napunkon, október 6-án, Ara-
don Haynau végeztette ki a 13 
tábornokunkat: Aulich Lajost, 
Damjanich Jánost, Dessewffy 
Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich 
Károlyt, Lahner Györgyöt, 
Leiningen Westerburg Károlyt, 
Nagy Sándor Józsefet, Pölten-
berg Ernőt, Schweidel Józse-
fet, Török Ignácot és gróf Vé-
csey Károlyt. Haláluk napja a 
forradalom és szabad-
ságharc vérbe fojtásá-
nak szimbóluma lett. 
Az aradi vértanúk a 

szabadságharc kezdetén aktív, 
vagy kilépett császári tisztek 
voltak, a szabadságharc végén 
a honvéd hadseregben közü-
lük egy altábornagyi, tizenegy 
vezérőrnagyi és egy ezredesi 
rendfokozatot viselt.
 Kerepesen a megemlékező 
ünnepség a Himnusz közös el-
éneklésével kezdődött, majd 
Gyuricza László polgármes-
ter mondott beszédet. Kiemelte, 
hogy „Kossuth Lajos még pénz-
ügyminiszterként, 1848. július 
11-én, 200 ezer magyar katona 
biztosítását és az ahhoz szüksé-
ges anyagi forrás megszavazását 
kérte az országgyűléstől. Ez volt 
az a pillanat, amely hivatalosan 
is megteremtette a szabadság-
harc alapjait, ezzel a voksolással 
vette kezdetét a valódi honvéde-
lem! Az aradi vértanúk bátor ki-
állása a bizonyíték arra, hogy a 
forradalom megteremtődött, a 
szabadságharcban megerősödött, 
a császári megtorlás borzalmá-
ban pedig véglegessé szilárdult 
nemzetünk… Hajtsunk hát fejet 
a vértanúk előtt és vegyünk pél-
dát helytállásukról, tisztességük-

ről, becsületükről!” A 
polgármester beszéde 
után Vilhelm Domon-
kos, a Széchenyi István 

Általános Iskola végzős tanulója 
mondott el egy verset.
 A megemlékező ünnepség 
végén – tisztelegve a hősök előtt 
– a megjelentek koszorút he-
lyeztek el az emlékműnél. Ke-
repes Város Önkormányzata 
nevében: Gyuricza László pol-
gármester és Bakai Kálmán al-
polgármester, a FIDESZ-KDNP 
nevében Farsang Péterné és 
Vizy Sándorné, a Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat és a Ke-
repesi Hagyományőrző Pávakör 
Egyesület nevében Tarnóczki 
Lászlóné és Cocis Borbála, a 
Kerepesi Német Önkormány-
zat és a Kerepesi Német Kultúr-
egyesület nevében Héjjáné Toldi 
Anna és Sengel József,  a Szé-
kely Kör nevében Szabó Adél és 
Bencze Edit, Kerepes Város in-
tézményei nevében pedig Tajti 
Krisztina és Hutvágner Csabá-
né koszorúztak. Polgár

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚK  
KIVÉGZÉSÉNEK 173. ÉVFORDULÓJÁRÓL

A megemlékezés a hősök emlékművé-
nél délután öt órakor kezdődött, ahol 
az önkormányzat nevében Gyuricza 

László és Zombori Hubertné, a Demokrati-
kus Koalíció nevében Kincses Antal és  
Megyesi Alexandra, a MOMENTUM helyi 
szervezete nevében Ungi Edina és Zarándi 
Eszter, a FIDESZ-KDNP nevében Vizy  
Sándorné és Farkas Domonkos, a Kerepesi 
Német Önkormányzat és a Kerepesi Német 
Kultúregyesület nevében Nemeskéri Mihály-
né és Sengel József, a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Kerepesi Hagyomány-
őrző Pávakör Egyesület nevében Tarnóczki 
Lászlóné és Cocis Borbála, Ke-
repes Város intézményei nevé-
ben Hutvágner Csabáné és Tajti 
Krisztina, az Összefogás Kere-
pesért Egyesület nevében Far-
sang Péterné és Nagy Anna,  a 
Pátria Civil Egyesület nevében 
Nagy Irén és Szabó Petra koszo-
rúzott.
 Az ünnepi megemlékezés 
a művelődési házban folyta-
tódott, ahol először elénekel-
ték a Himnuszt és a Szózatot, 
majd Farkas Zsuzsanna, a Sza-
bó Magda Művelődési Ház és 

Könyvtár vezetője köszöntöt-
te a közönséget. Az ünnepségen, 
megjelent Gyuricza László pol-
gármester, a képviselő-testület 
tagjai, a civil egyesületek kép-
viselői, az intézmények vezetői 
és munkatársai. Ezután felkérte 

Gyuricza Lászlót, hogy mondja 
el megemlékező beszédét. 
 A polgármester beszédében 
kitért arra is, hogy mi vezetett 
az 56-os forradalomhoz. „Az 
internacionalista, kommunis-
ták könyörtelenül elnyomták a 
magyar társadalom minden ré-
tegét. Nemcsak az egykori tő-
késosztályt számolták fel, de az 
önálló mezőgazdasági vállalko-
zókat is – szovjet mintára – kol-
hozokba kényszerítették, illet-
ve a magyar parasztságot. Az 
értelmiséget agymosásnak ve-

tették alá.” Ezek is közrejátszottak abban, 
hogy kitört a forradalom, amely futótűz-
ként terjedt szét az országban. Az ifjúság 
szervezkedni kezdett, a vidéki egyetemek 
és középiskolák diákjai szinte egy ember-
ként mozdultak meg. 1956. október 23-án 
először Debrecenben voltak a legnagyobb 
megmozdulások. A diákokhoz sok munkás 
csatlakozott és délutánra már 40 000 em-
ber tüntetett az egyetem előtt. A debreceni 
ávósok a tömegbe lövettek, hárman meg-

haltak és 30-an megsebesültek. 
Az első puskalövések tehát nem 
Budapesten, hanem Debrecenben 
történtek – mondta megemlékező 
beszédében a polgármester.  
 A rendezvény a „Szabad élet, 
szabad madár” című félórás tánc-

játékkal folytatódott, amelyet a Kerepesi 
Hagyományőrző Pávakör Egyesület  
adott elő. Közreműködött Pecsenyiczki  
Balázs színész. Több táncjelenetben, drá-
main mutatták be az 56-os forradalom ti-
zenkét napját. A szabadság érzésével páro-
suló boldogság ugyanúgy átjött a táncosok 
előadásában, mint a tragédiába torkollott re-
ménytelenség. A közönség hangos éljen-
zéssel és vastapssal jutalmazta a nagyszerű 
előadást. A táncjáték koreográfusa Buzás 
Boglárka volt.  
 A Pávakör tagjainak Gyuricza László pol-
gármester és Zombori Hubertné képviselő 
köszönte meg a színvonalas előadást.  P.Gy.

A magyar szabadság NAPJA
MEGEMLÉKEZÉS AZ 56-OS FORRADALOM ÉVFORDULÓJÁRÓL

A szervezők, a Szabó Magda 
Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozói október 21-re hir-
dették meg az ünnepséget.

Pecsenyiczki Balázs 
színész
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ÖNKORMÁNYZAT

KEREPES KULTÚRÁJÁÉRT  
DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA
A Kerepes Kultúrájáért Díj Kerepes Város kulturá-
lis életében végzett kiemelkedő érdemek elisme-
résére szolgál.
 A díj évente egyszer, egy fő vagy szervezet ré-
szére adományozható, és azt minden év január 
22-én, a Magyar Kultúra Napján – ünnepélyes ke-
retek között – a polgármester adja át.

A díj nem adományozható annak,
 •   aki az adományozás időpontjában a képvise-

lő-testület képviselője,
 •   aki az adományozás időpontjában a képvise-

lő-testület valamely bizottságának nem kép-
viselő tagja,

 •   aki az e rendeletben szabályozott valamely ki-
tüntetésben öt éven belül részesült.

A díj adományozási eljárásának lefolytatásához 
a Kulturális és Népjóléti Bizottság tesz javasla-
tot, amely előterjesztés alapján a képviselő-testü-
let az átadás napját megelőző ülésén, határozat-
tal dönt.
 A díjjal kitüntetett személyek és szervezetek 
díszoklevelet, a díjazott nevét, a díj megnevezé-
sét és az évszámot tartalmazó vésettel ellátott 
emlékplakettet és bruttó 150 000 forint összegű 
pénzjutalmat kapnak.

A DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁT  
INDÍTVÁNYOZHATJÁK:
 •   a polgármester, a települési képviselő és a 

képviselő-testület bizottságainak tagjai,
 •   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

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

 •   történelmi egyházak,
 •   nemzetiségi önkormányzatok,
 •   a jegyző,
 •   a településen működő intézmények ve-

zetői,
 •   bármely kerepesi választópolgár.
 
Az indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 
2. pontja szerinti közeli hozzátartozójuk kitünteté-
sét nem indítványozhatják.
  A díj adományozásának kezdeményezé-
sét a Kulturális és Népjóléti Bizottságnál vagy 
a polgármesternél kezdeményezhetik 2022. 
november 30-ig. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

HIRDETMÉNYÖNKORMÁNYZAT

A képviselő-testület ebben az év-
ben is minden körzetnek megszavazott 1-1 
millió forint fejlesztési keretet. Októberben 
a 3. választókerület keretéből, Zombori Hu-
bertné javaslatára egy új hintát szereltek fel 
az Alföldi utcai játszótérre. Az 5. választó-

BERUHÁZÁSOK a képviselői  
körzetek fejlesztési keretéből 

kerület keretéből, Megyesi Alexandra javas-
latára a Hegy utca és a Sólyom utca keresz-
teződésében kialakított kondiparkban egy 

Esküt tettek az új külsős képviselők
A szeptember 8-án megtartott rendkívü-
li ülésen döntöttek az új bizottságok meg-
alakításáról. A Városüzemeltetési, Környe-
zetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságba 
beválasztották Cocis Borbálát, a Kulturá-
lis és Népjóléti, Köznevelési, Nemzetiségi, 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizott-
ságba Lengyelné Jankovics Máriát, az Ér-
téktár Bizottságba pedig Springer Kriszti-
nát. Az új tagok a mostani testületi ülésen 
tették le az ünnepélyes esküt és aláírták az 
esküokmányokat, így már hivatalosan is 
részt vehetnek a bizottságok munkájában. 

Nem támogatták a bizottságok munkáját  
segítő munkacsoportok létrehozását
Képviselői javaslat érkezett arra vonatko-
zóan, hogy mind a három bizottság mellett 
legyen egy-egy munkacsoport, ahol koráb-
bi képviselők, bizottsági tagok ingyenes 
munkájukkal segíthetnék a bizottságokat. 
A képviselő-testület 5 igen és 7 nem sza-
vazat mellett nem fogadta el a javaslatot, 
azzal az indoklással, hogy a nyilvános bi-
zottsági üléseken bárki részt vehet és az ott 
elhangzottakhoz hozzászólhat.

Kerepes csatlakozott  
a Bursa Hungarica pályázathoz 
A csatlakozással az önkormányzat vál-
lalta, hogy a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójában 1.000.000 fo-
rint forrást biztosít. A 2023. évi pályáza-
ti fordulóhoz való önkormányzati csat-
lakozás határideje: 2022. szeptember 

30. Az ösztöndíj időtarta-
ma 10 hónap, azaz két egy-
mást követő tanulmányi félév: 
a 2022/2023. tanév második 
(tavaszi), illetve a 2023/2024. 
tanév első (őszi) féléve. A 
Bursa Hungarica Ösztöndíj-
ban a Kormányrendelet 18. § 
(2) bekezdése alapján kizáró-
lag a települési önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel 
rendelkezők részesülhetnek.  
A részletes pályázati kiírás 
megtalálható a kerepes.hu ol-

dalon, a városi mobilapplikáció felüle-
tén és a polgármesteri hivatalban. A pá-
lyázatok benyújtási határideje: 2022. 
november 3. A beérkezett pályázatokat a 
Kulturális és Népjóléti Bizottság bírálja 
el, amelynek döntéséről az elbírálás utá-
ni soron következő ülésen tájékoztatja a 
testületet.

Újabb csomagautomaták  
kihelyezését engedélyezik Kerepesen 
Z-BOX csomagautomaták kihelyezéséről 
és üzemeltetéséről döntött a képviselő-tes-
tület. A tervezett csomagkiadó automaták 
0-24 órás csomagátvételt és csomagfel-
adást tesznek elérhetővé a szilasligeti HÉV 
megállónál és a Mogyoródi út – Mező utca 
kereszteződésénél.

Továbbra is tartós helyettesítéssel biztosítják 
a 3. sz. háziorvosi körzet betegellátását
Újabb három hónapra kötöttek megbízá-
si szerződést dr. Szakolczai Zsuzsanna, dr. 
Havay Miklós és dr. Hessami Mir Ahmad 
Shah háziorvosokkal a tartósan betöltetlen 
háziorvosi szolgálat működtetésére. A 3. 
sz. háziorvosi körzet betegellátását 2022. 
december 31-igvállalták.

Idén is kapnak karácsonyi  
ajándékcsomagot a szépkorúak
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Kulturális és Népjóléti Bizottság dolgozza 
ki az idei ajándékosztás szempontjait és te-
gyen javaslatot az ajándékcsomagok tartal-
mára. Erre a célra összesen 250.000 forint 
fedezetet biztosítanak. Tavaly a korábbi 

évekhez hasonlóan – a képviselők bevo-
násával – élelmiszert tartalmazó ajándék-
csomagokat juttattak el, főleg 90 év feletti 
kerepesi lakosoknak.
 Az ajándékcsomagok tartalmának ösz-
szeállítására, beszerzésére és a megaján-
dékozott személyi kör meghatározására a 
Kulturális és Népjóléti Bizottságot hatal-
mazták fel.

Megválasztották a Kerepesi Városüzemelte-
tési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság tagjait
A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft.-nél kötelező létrehozni a három sze-
mélyből álló felügyelőbizottságot. A koráb-
bi tagok mandátuma lejárt, akik jelezték, 
hogy a következő öt évre ismét vállalnák 
a tagságot. A képviselő-testület egyhangú 
szavazással ismét Kovács Antalnak, Meré-
nyi Miklósnak és Dr. Ivicz Mihálynak sza-
vazott bizalmat. A megbízatás 2022. szep-
tember 30-tól, 5 év határozott időre, 2027. 
szeptember 30-ig szól.

Elfogadták a Babaliget  
Bölcsőde beszámolóját
A beszámolót Hutvágner Csabáné intéz-
ményvezető készítette. A bölcsőde életét a 
2021/2022-es nevelési évben is a koronaví-
rus határozta meg. Év elején többször volt 
karantén.
 A Babaliget Bölcsőde 2011. október 19-
én nyitotta meg kapuit. Két egységben, négy 
csoportban látják el a kisgyermekeket. A 
csoportszobák mérete miatt hivatalosan 52 
gyermek ellátása biztosított az intézmény-
ben. A bölcsőde személyzete 17 fő. Az épü-
letben sószobát, valamint hang- és fény-
szobát is kialakítottak. A bölcsőde összes 
helyisége megfelel az Európai Uniós előírá-
soknak. 
 A 2021/2022-es nevelési évben a bölcső-
dében 50 beíratott gyermeket látott el. A 
kisgyermeknevelők napi hét órát töltenek 
a csoportban. Heti váltásban „csúsztatott” 
műszakban dolgoznak, lépcsőzetes mun-
kakezdéssel. Augusztus végéig 31 gyermek 
távozott az intézményből. Jelenleg a férő-
helyek folyamatosan töltődnek fel, attól füg-
gően, hogy a szülőnek mikor kell újra mun-
kába állnia. A kiiratkozott gyerekek helyére 

a várakozó listáról azonnal tudják pótolni a 
létszámot. A bölcsőde támogatására 2016-
ban megalapították a Babaliget Alapítványt, 
2020-tól lehetőségük van az 1 %-os felaján-
lásokat is befogadni.

Beszámolt az óvoda az elmúlt nevelési évről
Tajti Krisztina, a Kerepesi Napközi-ottho-
nos Óvoda vezetőjének beszámolójából ki-
derült, hogy az elmúlt nevelési évben, a 
nehézségek ellenére, az óvoda költségve-
téséből sikerült a Meseliget Tagóvodában 
három csoportszobában kicserélni a ját-
szószőnyeget, megújították a József Atti-
la utcai kerítést, a Szivárvány Székhely-in-
tézményben kiépítettek a WIFI hálózatot, a 
Csicsergő Tagóvodában folyamatos az ud-
vari játékok felújítása és karbantartása, va-
lamint szülői és dolgozói összefogással – a 
föld napja alkalmából – egy nagytársadal-
mi munkát szervezetek. 
 A 2021/2022-es nevelési évet 15 cso-
portban 317 gyermekkel kezdték, ebből 
35-en a nemzetiséghez tartoztak. Sajnos az 
óvodában továbbra sincs elég szakember, 
a 31 óvodapedagógus álláshelyen a neve-
lési év végén csak 21 fő óvodapedagógus 
dolgozott. Három óvónő GYED-en van. 
Ebben a nevelési évben az óvodapedagó-
gusok közül többen is elérik a korkedvez-
ményes nyugdíjkorhatárt és – vélhetően 
– nyugdíjba is vonulnak, így a következő 
időszakban sem lesz könnyebb a helyzet. 
Az üres álláshelyeket folyamatosan hirde-
tik, szeptembertől két új óvodapedagógus-
sal többen kezdték meg a nevelési évet. Az 
óvodavezetői beszámolóval együtt elfo-
gadták a Német Szakmai Munkaközösség, 

a Gyermekvédelmi Munkakö-
zösség, a Mozgás Munkakö-
zösség és az „Ünnepek, jeles 
napok” Szakmai Munkaközös-
ség beszámolóját is.
 
Elfogadták a Települési Értéktár 
Bizottság féléves beszámolóját 
A Kerepesi Települési Érték-
tár Bizottság Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának III. 6. 
pontja értelmében a bizott-
ság félévente, legkésőbb a fél-

évet követő hónap utolsó napjáig számol 
be tevékenységéről. A Kerepesi Települé-
si Értéktár Bizottság előző elnöke, Farkas 
Zsuzsanna a 2022 első félévében végzett 
munkáról elkészítette a beszámolót. Az el-
múlt félévben a következő célkitűzése-
ket sikerült megvalósítani: a „Bennünk élő 
Kerepes” című pályázat beszámolója és el-
számolása elkészült. A pályázat keretében 
sikerült többek között egy állandó kiállí-
tást létrehozni a településen élt művészek 
alkotásaiból. Kialakítottak egy közösségi 
kiállító teret, valamint készítettek egy – a 
kiállítás megnyitóján levetített – filmanya-
got is. A Települési Értéktárba bárki java-
solhat helyi hungarikumokat, amelyet a bi-
zottság megvizsgál.

Hatályon kívül helyezték az avar és a kerti 
hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletet 
A képviselők hatályon kívül helyezték a 
26/2014. (XI.26) számú rendeletet, amely 
eddig az égetést szabályozta. A rende-
let visszavonását azzal indokolták, hogy 
környezetvédelmi, levegővédelmi okok-
ból a képződő zöldhulladékot elsősorban 
komposztálni célszerű, illetve azt a szol-
gáltató elszállítja. A rendelet hatályon 
kívül helyezésével a vonatkozó Kor-
mány rendelet lesz az irányadó, ami tiltja 
a nyílttéri égetést. Ennek értelmében ok-
tóber 1-jétől tilos Kerepesen a zöldhulla-
dék égetése.

Az október 14-én megtartott rendkívüli 
testületi ülésen elfogadott energiataka-
rékossági intézkedési tervről a követke-
ző újságban számolunk be! Polgár

Testületi ülésről JELENTJÜK
Legutóbb szeptember 29-én ülésezett a képviselő-testület. 
Összesen 22 napirendet tárgyaltak, zárt ülésen egy előterjesztés 
szerepelt. Ezen az ülésen esküt tettek az új külsős bizottsági tagok, 

megszavazták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást, 
megválasztották a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagjait, elfogadták 
a Kerepesi Babaliget Bölcsőde, a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, a Kerepesi Napközi-otthonos 
Óvoda és a Kerepesi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját. Újra alkották az avar és a kerti hulladék 
nyílttéri égetéséről szóló rendeletet és döntöttek a karácsonyi ajándékosztás lebonyolításáról.

2022. SZEPTEMBER 29.

Az új hinta az Alföldi 
utcai játszótéren

Cocis Borbála, Lengyelné Jankovich Mária, Springer Krisztina

kültéri pingpong-
asztalt telepítettek. 
A 7. választókerület 
keretéből, Németi 
Beáta javaslatára a 
Béke utcában meg-
építettek egy bal-
esetvédelmi korlátot 
az üzletsor elé. A 8. 
választókerület keretéből, Bakai Kálmán ja-
vaslatára a Mártírok és az Ady Endre utcá-
ban négy forgalomlassítót építettek.

Pingpongasztal a kondiparkban 
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Ünnepélyesen 
köszöntötték  
A SZÉPKORÚAKAT 
A programot szervező Szabó Magda Művelődési 
Ház és Könyvtár sok szertettel invitálta október 
1-jén délután a 65 év feletti kerepesi és szilasligeti 
lakosokat az idősek napi rendezvényre.

VÁROS ÉLETÉBŐL

Október 1-jétől tilos Kerepesen a 
zöldhulladék égetése. A keletkező nyese-
déket és más zöldhulladékot elsősorban 
komposztálni kell, vagy a szolgáltató szál-
lítsa el – döntött egyhangúlag a képvise-
lő-testület. A képviselők hatályon kívül 
helyezték a 26/2014. (XI.26) számú ren-
deletet, amely eddig az égetést szabályoz-
ta. Innentől kizárólag a levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
rendelkezései alkalmazandók, ezek pedig 
tiltják a zöldhulladék elégetését.
 A polgármesteri hivatalhoz számos la-
kossági észrevétel érkezett annak érdeké-
ben, hogy Kerepesen környezetvédelmi, le-
vegővédelmi okokból, illetve az asztmások 

A képviselő-testület 
október 14-i rendkívüli ülésén 
elfogadta azt az energiatakaré-
kosságot elrendelő határozatot, 
amelynek értelmében megvál-
tozik több helyi intézmény éle-
te, munkarendje.
 A változások Kerepes kultu-
rális életét is jelentős mérték-
ben érintik. 
 A Szilasligeti Közössé-
gi Ház 2022. október 17-től 
2023. április 15-ig zárva tart. 
Az ott rendszeresen foglalko-
zásokat tartó csoportokkal je-
lenleg folynak a tárgyalások, 
hogy tevékenységüket mikor és 
hogyan tudják a kerepesi Szabó 
Magda Művelődési Ház Temp-
lom utcai épületében folytatni a 
téli időszakban.
 A Szociális Alapszolgál-
tatási Központ munkatár-
sait és szakellátási feladata-
it is befogadja a Szabó Magda 
Művelődési Ház és Könyv-
tár épülete. A téli időszakban 
a Templom utcában valósul meg többek kö-
zött a fogyatékkal élők nappali ellátása, 
a gyerekház, a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és a SZAK munkatársai is ebben 
az épületben látják el feladataikat.
 A művelődési ház általános nyitva-
tartási rendje 8.00-16.30-ra változik, ez 
egyes rendezvények esetén eltérő lehet. 

TILOS Kerepesen  
a zöldhulladék 
égetése

Az energiaválság miatt korlátozásokat 
vezetnek be a KÖNYVTÁRBAN 

HÍREK

november 11. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

november 18 péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

november 25. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

december 2. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

december 9. péntek KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

DTkH Ügyfélszolgálata

A hulladék- 
gyűjtés rendje:  
2022. NOVEMBER
– DECEMBER

védelmében is legyen tilalmazott az avar 
és kerti hulladék nyílttéri égetése. A leve-
gő védelme hozzátartozik a megfelelő élet-
minőséghez, ezért mindannyiunk érdeke 
az égetés helyett más, környezetbarát mó-
don ártalmatlanítani a zöldhulladékot. Az 
égetéssel kapcsolatos szabályok betartását 
a rendészet munkatársai ellenőrzik.
 Kérjük a Kerepesen élőket, hogy a fen-
ti rendelkezés értelmében, a kertjükben 
keletkező zöldhulladékot komposztálják, 
vagy a hulladékkezelési közszolgáltatóval 
vitessék el.

Könyvtárunk hétfőtől péntekig egysé-
gesen 10 órától 15 óráig tart nyitva a téli 
időszakban.
 Olvasóink és látogatóink megértését és 
türelmét kérjük, bízunk abban, hogy az 
energiaválságnak hamarosan vége lesz, és 
intézményünk újra a korábban megszokott 
rendben üzemelhet.

Az elmúlt években több olvasónk is 
jelezte, hogy inkább online, digitális 
formában szeretné olvasni a Szervusz, 
Kerepes című lapunkat. A város web-
oldalán már régóta elérhető az újság 
digitális formátuma, a városi appliká-
ció elkészültével pedig tovább nőtt az 
újság digitális elérhetősége, így akár 
okostelefonokon keresztül is „olvas-
hatják” az önkormányzat lapját.  
 Az olvasói igények változása és a 
környezettudatosság mellett a rezsi-
költségek emelkedése is hatást gya-
korol az újság kiadására. 
 Szeretnénk a lapszámot össz-
hangba hozni a megváltozott ol-
vasói igényekkel, ezért felmérjük, 
hogy kik azok, akik a továbbiak-
ban csak online formában szeret-
nék olvasni az újságot. 
 Kérjük, hogy aki a jövőben az új-
ságot csak online formában igényel-
né, az szíveskedjen ezt jelezni - neve 
és tényleges kerepesi címe megadá-
sával – a bejelentes@kerepes.hu – 
e-mail címre küldött levélben.
 Köszönettel: a szerkesztőség

LEMONDOM  
A SZERVUSZ,  
KEREPES ÚJSÁGOT!

G ondoltak arra is, hogy 
a távolabban lakók már 
nehezebb tudnak eljut-

ni a művelődési házba, ezért 
különjáratú buszt indítottak a 
Szilasliget-Hungaroring busz-
fordulótól a Szabó Magda Mű-
velődési Házig. A busz minden 
megállóhelyen megállt. A ren-
dezvény után a különjárat haza 
is vitte a szépkorúakat. Ezzel a 
lehetőséggel sokan éltek. Na-
gyon sok szépkorú kerepesi pol-
gár látogatta meg az eseményt. 
 Az ünnepelteket Farkas 
Zsuzsanna intézményveze-
tő köszöntötte, majd Gyuricza 
László polgármester mondott 
ünnepi köszöntőt. Tisztelet-
tel és szeretettel beszélt az idős 
emberekhez, aki mondandó-
ja elején kihangsúlyozta, hogy 
„a mi világunk az önök mun-
kásságával kezdő-
dött. Önök építették 
ezt a várost, ezt a je-
lent, megteremtették 
azokat a kiváló fel-
tételeket, amelyre mi 
alapozva, a jövőn-

A fűtési szezon indulásá-
val sokan vegyes tüzelésű 
kazánnal/kályhával fűte-
nek, melynek mellékter-
méke a salak és a hamu, 
amely nem kommunális 
hulladék. 
 Tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a hamu, a salak 
és a kazánpor egyrészt a 
hulladékrakodó kollégák 
egészségére, másrészt a 
tehergépjárművek működő-
képességére is veszélyt je-
lent, tekintettel arra, hogy 
tűzveszélyes és előidézheti 
a további hulladék begyul-
ladását.
 Javasoljuk a Tisztelt In-
gatlanhasználóknak, hogy 
a hamut lehetőség szerint a 
telkükön hasznosítsák, mi-
vel a kihűlt fahamu számos 
nyersanyagot tartalmaz, az 
akár a komposztba is hasz-
nosítható.
 Kérjük Ügyfeleinktől, 
a fent leírtak betartását. 
Amennyiben személyze-
tünk a gyűjtés során hamut 
észlel a kihelyezett hulla-
dékgyűjtő-edényben, tár-
saságunk az ürítést megta-
gadhatja. 
 Továbbá, engedjék meg, 
hogy ismétlésképpen ismer-
tessük Önökkel a hamuszál-
lításról szóló önkormányzati 
tájékoztatónkat. 
 Társaságunknak csak a 
közszolgáltatás körébe tar-
tozó hulladékok esetében 
van szolgáltatási kötelezett-
sége. Ezen hulladékok zöme 
a háztartási hulladék és a te-
lepülési hulladék csoportjá-
ba sorolható be a hulladék-
ról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: 
Ht.) alapján:
 Ht. 2. § (1) 21. háztartá-
si hulladék: a háztartásban, 
ideértve a lakó-, üdülő, vagy 
hétvégi házas ingatlanban, 
valamint a háztartásokhoz 
tartozó közös használatú he-
lyiségekben képződő vegyes 
és elkülönítetten gyűjtött 

hulladék, amely magában 
foglalja a papír- és kartonpa-
pír-, üveg-, fém- és műanyag-
hulladékot, biohulladékot, 
fa- és textilhulladékot, cso-
magolási hulladékot, elekt-
romos és elektronikus beren-
dezések hulladékait, elem- és 
akkumulátorhulladékot, to-
vábbá a lomhulladékot, így 
különösen a matracokat és 
bútorokat; 
 Ht. 2. § (1) 27. hulladék-
gazdálkodási közszolgál-
tatás: a közszolgáltatás köré-
be tartozó hulladék átvételét, 
gyűjtését, elszállítását, kezelé-
sét, valamint a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatással 
érintett hulladékgazdálko-
dási létesítmény fenntartását, 
üzemeltetését, vagyonkeze-
lését és a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás országos 
szintű megszervezését bizto-
sító, kötelező jelleggel igény-
be veendő szolgáltatás; 
 Ht. 2. § (1) 43. települé-
si hulladék: a háztartási és 
a háztartási hulladékhoz ha-
sonló hulladék, amely nem 
foglalja magában a terme-
lésből, a mezőgazdaságból, 
az erdészetből, a halászatból 
származó hulladékot, a nem 
közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvizet, a szenny-
vízhálózatból és a szennyvíz-
kezelő művekből származó 
hulladékot, így különösen a 
szennyvíziszapot, továbbá 
az elhasználódott járműve-
ket, és az építési-bontási hul-
ladékot. 
 A 10 01 01 EWC kódú 
hamu, salak és kazánpor 
megnevezésű hulladék ter-
mikus folyamatból szárma-
zó hulladék, mely az idézett 
rendelkezések szerint nem 
tartozik a közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladékok 
közé, így ezen hulladék el-
szállításával, kezelésével, stb. 
nem áll fenn kötelezettsége 
a közszolgáltatónak.
 Köszönjük 
egyműködésüket! DTKH

A FAHAMU nem  
kommunális hulladék

ket építhetjük tovább.” “Önök-
től örököltük meg értékeinket, 
önöktől tanultuk meg a nyelvet, 
amellyel szót értünk egymás-
sal, önök hordozták vállaikon 
az egész települést” Gyuric-
za László beszéde végén Pintér 
Tibor: Vigyázzatok az öregek-
re… című versét idézve köszönt 
el az ünnepeltektől „Ezért a 
sorsukat mi vigyázzuk! Óvjuk 
őket, amitől csak lehet! Szeres-
sük az idős embereket! ameddig 
még lehet….” 
 Ilyenkor megszokott dolog, 
hogy egy fergeteges műsort ál-
lítanak össze a szervezők. Idén 
Leblanc Győző operett énekest 
hívták meg, aki a műsorát a 
nemrégiben tragikus hirtelen-
séggel elhunyt felesége és szín-
padi partnere, Tóth Éva emléké-
nek ajánlotta fel. A műsor után 

szeretetvendégség 
várta a szépkorúakat, 
az asztaloknál min-
denki talált kedvére 
való finomságot.

Polgár,  
fotó: Hortobágyi László

Sokan 
eljöttek 

A szépkorúakat Gyuricza 
László köszöntötte 

Leblanc Győző

Kerepes Város Önkormányzat eladás-
ra hirdeti a Kerepes 469/2 hrsz-ú, 755 m2 
nagyságú kivett „beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlanát, az ingatlan mi-
nimum vételára bruttó: 26 400 000 Ft.
 A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2022. november 21.
 A részletes pályázati kiírás Kerepes 
Város honlapján megtalálható. 

ÖNKORMÁNYZATI 
INGATLAN ELADÓ
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Sikerrel zárult a  
PÉNTEK19 koncertsorozat

Intézményünk, a Szabó Magda Művelődési  
Ház és Könyvtár 2022 tavaszán új program-
sorozatot indított Péntek19 néven. Az elnevezés a 
koncertek napjára és kezdési időpontjára utalt.

KULTÚRA KULTÚRA

A kiállításra sokan voltak kíváncsiak

Pusztai Ágoston kiállítását Feledy Balázs 
(kép jobb oldalán) kritikus nyitotta meg

A kiállításon az alkotó lánya, 
Pusztai Júlia is fellépett

Együtt tombolt a közönség a zenekarral 
az Európa Kiadó koncertjén A Covid19 utáni újranyi-

tás óta szerettünk vol-
na egy olyan esemény-

sorozatot indítani Kerepesen, 
amely a város lakóinak min-
den rétegét érdekelheti élet-
kortól, képzettségtől, s minden 
egyébtől függetlenül. Erre idén 
tavasszal nyílt először lehető-
ség. Előbb KerepEst néven elő-
adás- és be szélgetősorozatot 
szerveztünk, majd a Nemze-
ti Kulturális Alap Hangfoglaló 
Könnyűzene Támogató Prog-
ram Kollégiuma által kiírt pá-
lyázaton elnyert összegnek kö-
szönhetően megvalósíthattuk a 
14 előadásból álló koncertsoro-
zatunkat, a Péntek19-et.
 Célul tűztük ki, hogy színes, 
változatos programkínálattal 
állunk a kerepesiek elé, ezért a 
zenekarokat különböző műfa-
jokból válogattuk, és a pályáza-
ti támogatást jelentős önerővel 
egészítettük ki, hogy még több 
együttest léptethessünk fel Ke-
repesen. Képviseltette ma-
gát a hard rock és metal (Gab-
riel Music Company, NotBad, 
Andagramma), az ötvenes éve-

ket idéző rockabilly (Rockin’ 
RockCats, Ed Philips and the 
Memphis Patrol), a „panasz-
kodós pop” (Úrfi), a blues (Fe-
kete Jenő és a Chicago Blues 
Union). Voltak feldolgozáso-
kat előadó zenekarok, és olya-
nok, akik saját szerzeményeik-
kel álltak színpadra. Előbbiek 
közé tartozott a Molesz és ba-
rátai, akik kifinomult zenei íz-
lésről és hihetetlen tehetségről 
tettek tanúbizonyságot, vala-
mint a Stoned, akik kizárólag 
Rolling Stones-dalokat játszot-
tak, és remek hangulatot vará-
zsoltak intézményünkbe, ha-
sonlóan a Gundel Művészeti 
Díjas Jambalayához, amely ze-
nekar New Orleans zenei vilá-
gát idézte meg.
 Meg kell még említsük, a 
boogie-woogie világában ott-
honosan mozgó Zongorista ta-
lálkozót, mely színpadképében 
is egyedülálló produkció ha-
zánkban, hiszen személyükben 
három kiváló zongorista és az 
őket kísérő dobos lép a világot 
jelentő deszkákra. Tiszteletét 
tette nálunk a híres S-Modell 

nyomdokain lét-
rejött Vidám Jack, 
valamint a Kos-
suth-díjas énekes-
gitáros Huzella Pé-
ter, a Dévai Duó, 
a funkys Bad 
Groovee, a Bla Bla 
Bla „tánczenekar”, 
valamint Dániel 
Balázs és Szabó Ta-
más zongora-száj-
harmonika duója. 
A sorozatot a nyolc-
vanas évek legen-
dás alternatív ban-
dájának, az Európa 
Kiadónak a fellépé-
se zárta.
 A jól sikerült 

koncerteket intézményünk 
megújult, kültéri színpaddal 
és hangulatvilágítással felsze-

SZABÓ MAGDA  
Művészeti Napok
A Szabó Magda Művészeti Napok rendezvény sorozat október 5-én, 
Szabó Magda születésnapjának évfordu lóján, a városunk ban élő 
alkotó, Pusztai Ágoston kiállításának megnyitójával vette kezdetét. 
(A képzőművésszel a kiállítás előtt, szilasligeti otthonában készített 
interjút a művelődési ház, amely – a megnyitó képes beszámolójával 
együtt – az intézmény YouTube-csatornáján elérhető.)

A kiállításra sokan voltak kíváncsi-
ak, a művészetek iránt érdeklődő 
helybélieken és a művész bará-

tain, rokonain kívül számos olyan ne-
ves magyar alkotó tette tiszteletét, akiket 
a szakmai kíváncsiság hajtott, hogy kö-
zelről láthassák az eddig főleg szobrász- 
és keramikus-művészként ismert Pusztai 
festményeit.
 A tárlatot – Farkas Zsuzsanna intéz-
ményvezető köszöntőjét követően – az 
egyik leghíresebb, legszakavatottabb ha-
zai művészeti író, kritikus nyitotta meg: 

Feledy Balázs izgalmasan, 
színesen mutatta be Pusz-
tai Ágoston szép ívű életút-
ját, bevezetve a jelenlévőket 
a művész műhelytitkaiba és 
a kiállított festmények eszté-
tikájába is. Az eseményen az 
alkotó lánya, Pusztai Júlia is 
fellépett, aki különleges da-
lok előadásával emelte az est 

hangulatát.
 A rendezvény-
sorozat október 
7-én a fiatal, feltö-
rekvő Újzenekar 
és a már a szakma 

relt kerthelyiségében rendez-
tük, amely számos dicséretet 
kapott a látogatóktól, illetve a 
zenészektől. Az egyik előadó 
például azt mondta, úgy érzi, 
mintha a Művészetek Völ-
gye egyik hangulatos udvará-
ba csöppent volna. A sikerhez 
minden bizonnyal hozzájá-
rult a büfé széles italkínála-
ta és a finom zsíroskenyér is. 
A hétről hétre emelkedő né-
zőszám, valamint a koncertek 
önfeledt hangulata igazolta vá-
rakozásainkat, úgy érezzük, 
érdemes volt belevágni a szer-
vezésbe. Aki lemaradt a bulik-
ról, az összefoglaló videókat 
megtekintheti intézményünk 
YouTube-csatornáján.
 A támogatásért köszönet a 
Hangfoglaló Programirodának!
 Monori Szabolcs

„nagy öregjének” számító Európa Kiadó 
koncertjével folytatódott. A program-
ra elővételben is szép számmal keltek el 
a mindössze ezer forintos jegyek a tixa.
hu-n, és végül több mint másfél száz ér-
deklődő vett részt az eseményen. Olyan 
közismert dalok hangzottak el a koncer-
ten Menyhárt Jenő és csapata előadásá-
ban, mint a Mocskos idők, a Vigyázz, ha 
angyal, a névadó Európa Kiadó, a Nem 
bánja, az Igazi hős, vagy épp a Megalá-
zó, durva szerelem. A fantasztikus han-
gulatot csak tovább fokozta a zenei élet-
ben legendának számító – Menyhárt 
mellett egykori zenekar-alapító – Kiss 
László két dalban történő vendégszerep-
lése.
 A Szabó Magda Művészeti Napok ok-
tóber 8-án az Almaszószok zenekar kon-
certjével ért véget. A Halász Judit dala-
it előadó, mindig vidám csapat – élén az 
Újszínház művésznőjével, Orosz Csen-
gével – alaposan megtáncoltatta ifjú ra-
jongóit, de a szülők és a nagyszülők is 
önfeledten dalolták velük a Micimackót, 
a Csiribirit, a Bóbitát, a Sehallselát Dö-
mötört és megannyi más klasszikust.

Dabis B. Silvius, Monori Szabolcs
A Szabó Magda Művészeti Napokon  
fellépett az Európa Kiadó zenekar is

Stoned koncert a művelődési ház udvarán
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OKTATÁS OKTATÁS

Sok évvel ezelőtt a pe-
dagógus, a pap, az orvos 
nagy tiszteletnek örven-
dett, sokak megbecsülése 
vette őket körül.
 Mind az erkölcsi, mind 
az anyagi elismerés mos-
tanára megfakult, de mi 
pedagógusok igyekszünk 
most is a gyerekek érde-
keit szem előtt tartva taní-
tani.
 Nincs könnyű helyzet-
ben a tanári kar, hiszen a 
minket körülvevő válságos 
helyzet, a kismértékű bére-
zés, a növekvő adminiszt-
rációs feladatok és a társa-
dalmi megítélés nemcsak 
lelki, hanem fizikai terheket 
rónak kollégáinkra. 
 Mindamellett a mai 
gyermekek generáci-
ós problémájának te-
kinthetjük az ingerlé-
kenységet, szorongást, 
túlmozgékonyságot, kon-
centrációs nehézséget, 
amely nap, mint nap pró-

batételek és kihívások elé 
állítják tanárainkat.
 A mindennapi bizony-
talanság – példa erre az 
energiaválság is – azt mu-
tatja, hogy meg kell be-
csülni minden egyes napot, 
amikor zavartalanul mű-
ködhet a tanítás.
 Ebből következik, hogy 
amikor egy adott napon 
munkatársaim nem vesz-
nek részt a meghirdetett 
sztrájkban, az nem azt je-
lenti, hogy mi nem állunk 
ki magunkért/a pedagó-
gus társadalomért, hanem 
mindezt munkaidőn kívül 
teszik, amikor erre Buda-
pesten lehetőség nyílik.
 Bízunk abban, hogy az 
oktatási rendszer mind-
annyiunk érdekében ha-
marosan reformálásra ke-
rül, ezáltal a pedagógusok 
megítélése is pozitív irány-
ba fog változni. 

 Kaczurné Méder Tímea  
intézményvezető

TANÍTANÁNK…
Bemutatkoznak a 2023/2024-es 
tanév LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓI

Kiss Marianna vagyok 
Kárpátalján születtem, Ung-
váron. Családommal 2015-től 
élünk Magyarországon. 2018-
ban költöztünk Kerepesre, az-
óta a helyi általános iskolában 
dolgozom, előtte három évig az 
egyik XIV. kerületi iskolában 
tanítottam.
 Két fiam van, akik közül az 
egyik szintén a Kerepesi Szé-
chenyi István Általános Iskola 
diákja. A férjem az építőipar-
ban vállalkozóként dolgozik.
 2002-ben elvégeztem az 
Ungvári Közművelődési Szak-
középiskolát koreográfia sza-
kon, majd később a II. Rákóczi 
Ferenc Főiskolát, így általá-
nos iskolai tanító lettem. 17 éve 
dolgozom a pedagóguspályán. 
Jelenleg a 4.a osztály osztály-
főnöke vagyok. A mindenna-
pi tevékenységek mellett fon-
tosnak tartom, hogy a gyerekek 
jól érezzék magukat az iskolá-
ban. Különösen odafigyelek a 
kis elsősökre, hogy az óvodá-
tól elszakadva ne érezzék meg-
erőltetőnek az iskolakezdést. 
Igyekszem mindig jó hangula-
tot teremteni a gyerekek köré-
ben: játékos foglalkozásokkal 
színesebbé tenni a napot, ezzel 
is gyarapítani tudásukat. Mun-

kám során gyakran 
hasznosítom a ko-
rábban megszerzett 
koreográfiai tudá-
somat, ezzel is vi-
dámabbá téve az 
osztályon belüli ün-
nepségeket. Fontos, 
hogy minden gyer-
mek felfedezze ma-
gában az igazi ér-
tékeket, barátokat 
szerezzen. 
 Az olvasást – az 
évek óta sikeresen 
bevált – szótago-
ló módszerrel sajá-
títhatják el nálam a 
kicsik. Ehhez, illet-
ve a magyar nyelv-
hez is a megfelelő 
kiadványokat hasz-

nálom, amelyeknek segítségé-
vel differenciálva tudok hang-
súlyt fektetni a szövegértésre. 
A matematikához és a környe-
zetismerethez is a gyermekek 
számára legjobb tankönyvcsa-
ládot veszem segítségül, amely 
rengeteg rajzzal, játékos önálló 
tevékenységgel vezeti be a ta-
nulókat a számok és a termé-
szet csodálatos világába.
 Mivel én is szülő vagyok, tu-
dom, hogy mennyire fontos a 
szülőkkel való jó kapcsolat ki-
alakítása és megőrzése, annak 
érdekében, hogy az anyukák 
és apukák bizalommal tudja-
nak ahhoz a pedagógushoz for-
dulni, akire - féltve őrzött kin-
csüket - gyermeküket rábízzák. 
Leendő elsős tanítóként sze-
retnék egy közös „kis csalá-
dot” kialakítani, ahol minden-
ki egyenrangú társként éli át a 
mindennapok csodáit, szeretet-
teljes környezetben.
 „A gyermek olyan, mint egy 
pillangó a szélben. Néhány ma-
gasabbra tud repülni, mint má-
sok, de mindegyik a legjobb 
tudása szerint repül. Miért is 
hasonlítanád össze őket? Mind-
egyik más. Mindegyik különle-
ges. Mindegyik gyönyörű.”

(Orosz Margit)

Vajda Henrietta vagyok 
2000-ben végeztem a Kapos-
vári Egyetem Pedagógiai Ka-
rán tanítóként, német művelt-
ségterülettel, majd ugyanitt 
2006-ban szereztem meg a 
második diplomámat gyógy-
pedagógusként (tanulásban 
akadályozottak pedagógiája 
szakos tanárként). Pályakez-
dőként 3 évig napközis tanító 
voltam. 2003 óta folyamato-
san osztályfőnökként dolgo-
zom. Jelenleg Kistarcsán élek 
a családommal.
 A Kerepesi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában ez a 
második tanévem. Jelenleg 
a 4.c osztály osztályfőnöke 
vagyok, itt tanítok matema-
tikát, magyart, környezet-
ismeretet, rajzot és éneket, 
valamint napközis foglalko-
zásokat tartok.
 A mindennapi munkám so-
rán nagy hangsúlyt fektetek 
az egyéni fejlődésre, valamint 
arra, hogy a gyerekek szeres-
senek iskolába járni és ott jól 
is érezzék magukat. Ahogy 
mi felnőttek, úgy a gyere-
kek sem egyformák, minden-
ki más. Véleményem szerint 
rossz gyerek nincs, minden-
ki lehet jó valamiben. Fon-
tosnak tartom, minél hama-
rabb megtalálni azt a területet 

vagy akár töb-
bet is, amiben jó a 
gyermek és abban 
pozitívan erősíteni, 
fejleszteni.  Igyek-
szem számomra 
fontos emberi ér-
tékeket (bizalom, 
őszinteség, elfo-
gadás, összetar-
tás, felelősségvál-
lalás a tetteinkért) 
átadni és kialakíta-
ni az osztályomba 
járó gyerekeknél. 
Tanóráimon törek-
szem jó hangulatot 
teremteni, játékos 
feladatokkal szí-
nesíteni, különfé-

le módon motiválni a gyerkő-
cöket. Igyekszem változatos 
munkaformákkal megismer-
tetni a tanulókat, de szívesen 
használom a digitális eszkö-
zök adta lehetőségeket is.
 Szabadidőmben szeretek 
kirándulni, utazni, kerékpá-
rozni, világot látni, a férjem-
mel és a gyermekeimmel. A 
közös élmények és szép em-
lékek gyűjtése fontos szá-
momra. Az osztályaimat is 
igyekszem sok helyre elvinni 
(színház, mozi, kirándulások, 
többnapos táborok.) Ezeknek 
a programoknak is hatalmas 
közösségformáló ereje van. 
Szórakozás közben is lehet ta-
nulni a világról és egymásról.
 Az eredményes mun-
ka egyik alapja a támogató 
együttműködés a szülők ré-
széről. Hiszem, hogy csakis a 
szülőkkel együttműködve le-
het igazán sikeres egy peda-
gógus munkája.
 Ezekkel a lehetőségekkel 
várom a leendő Elsőseimet és 
Szüleiket!
 „Ha valakiben meg-
látsz valami szépet, azt min-
dig mondd el neki. Számod-
ra csak néhány másodperc, 
de neki megváltoztathatod az 
egész életét.” 

(Ismeretlen)

Hirdetés

Sallai Krisztina vagyok 
Az ELTE Tanító- és Óvókép-
ző Főiskolai Karán végez-
tem magyar műveltségterüle-
ten, de érdeklődésem hamar a 
sport irányába fordult. A főis-
kola befejeztével utam rögtön 
ebbe az iskolába vezetett, hi-
szen magam is helyi vagyok, 
3 percre lakom innen. Idén 
kezdtem meg a 21. tanévemet, 
osztályfőnökként 12 éve tevé-
kenykedem.
 Pályakezdő éveim alatt elvé-
geztem egy nemzetközi vég-
zettséget adó aerobik- és sze-
mélyi edzői képzést. Évekig 
dolgoztam a tanítás mellett 
fitnesstermekben is. Ez irányú 
tanulmányaimat, tapasztala-
taimat igyekszem beépíteni a 
testnevelés óráimba is.
 Véleményem szerint bármi-
lyen mozgás – legyen az akár 
csapatjáték, akár tánc, akár 
testnevelés óra – hatékony 
feszültséglevezető, személyi-
ségformáló erő, mellyel pozi-
tívan hathatunk a gyerekek-
re és a mai fiatalságnak óriási 
szüksége van erre. A gyere-
kek nagyon-nagyon szeretik és 
igénylik is a mozgás bármely 
formáját, melynek a tanulási 
készségek fejlődése mellett az 
érzelmi intelligencia fejlődése 
szempontjából is kulcsfontos-
sága, kiemelt szerepe van. Cé-
lom, hogy a tananyag átadásán 
kívül olyan egymásra figyelő, 
empatikus, segítőkész, együtt-
működésre képes közösséget 

formáljak – a szü-
lőkkel együttmű-
ködve, egymást 
partnerként ke-
zelve, – ahol min-
denki jól érzi ma-
gát: gyermek-szülő 
és pedagógus egy-
aránt.
 Az előttünk álló 
négy év legfonto-
sabb feladatának 
azt tartom, hogy a 
gyerek ne szüksé-
ges rosszként élje 
meg az iskolát, ha-
nem szívesen jár-
jon osztályába, 
szeressen tanulni. 
A tanulás megsze-
rettetése vélemé-
nyem szerint közös 
csapatmunka kell, 

hogy legyen. A kívánt ered-
mények maximálisan csak ak-
kor érhetők el, ha a pedagógus 
és a szülők partnerei egymás-
nak, segítik egymás munkáját 
következetesen, előre lefek-
tetett szabályok szerint. Min-
den az első négy évben dől el: 
a tanuláshoz való hozzáállást, 
iskolához való viszonyt döntő-
en meghatározza, hogy a szü-
lői ház számára ez milyen fon-
tossággal bír. Ha a gyermek 
azt látja, hogy otthon komo-
lyan veszik az iskolában tör-
ténteket, a tanulás a legfonto-
sabb feladatok közé tartozik, 
akkor a kezdetektől kialakul 
a kötelességtudat, a fontos-
sági sorrend a gyerek szemé-
ben is. Minden gyermekben 
van tehetség, mindenki ügyes 
valamiben. Nekünk - együtt-
működve a szülőkkel - az a 
dolgunk, hogy mindenkiből 
kihozzuk azt, amiben jó, így 
sikerélményhez juttatjuk őket, 
melynek köszönhetően önbi-
zalmat szereznek, magabiz-
tosabbá válnak. A szülői ház 
pozitív együttműködését hoz-
zátéve kiegyensúlyozott, a vi-
lágra és a tanulásra nyitott, 
segítőkész gyerekeket nevel-
hetünk. Ez egy közös, nagyon 
nehéz, kihívásokkal teli, de 
szép feladat.
 Szeretettel várjuk Önöket 
az ebben a tanévben szerve-
zett közös programokra, nyílt 
napokra, hogy jobban megis-
merjük egymást!

Gázkészülékszerviz
kombi cirkó, kazán, konvektor, villany-

és gázbojler, vízmelegítő.

Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval,
Biasi, Beretta, Westen, Ocean, Baxi, Fég,

Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant

karbantartás, javítás gyári
alkatrészekkel, garanciával.

KL ÍMA
telepítés – karbantartás – javítás

06-30 342-8288
06-30 345-3451

G y ő r f i  B a l á z s
gázkészülékszerelő mester

épületgépész technikus
www.ep-gep.hu

i  n  g  y  e  n  e  s    k  i  s  z  á  l  l  á  s  !

Kerepes-Kistarcsa-Csömör_90x130
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A NÖK OKTÓBERI HÍREI

Hirdetés

ÁCS, TETŐFEDŐ 

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! +36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

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

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

Életjáradék – Megbízható férfi életjáradé-
kot fizetne idős személynek ingatlanért cse-
rébe. Telefon 18 óra után: 06-20-349-1470

Fakivágást, gallyazást vállalunk 
alpintechnikával,akár elszállítással is.   
Fűkaszálás rövid határidővel! 
Hívjon most!  Tel.: 06-30-218-7023

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

N agyszerűen sikerült 
október 15-én a Sza-
bó Magda Művelődé-

si Házban megrendezett 10. Ke-
repesi Sörfesztiválunk. A sör 
mellé az ételeket a Kisgömböc 
Étterem a jól bevált módon szer-
vírozta: csülök, bajor kolbász 
káposztával és körettel volt a 
menü, de akinek ez nem lett vol-
na elég, a finom sör mellé még 
virslit is fogyaszthatott mustár-
ral. A teltházas-rendezvényen, 
a megnyitót követő műsorban, 
70 fővel szerepeltek iskolásaink. 
A produkciójukat a sörfesztivál 
140 vendége és a tanulók hozzá-
tartozói vastapssal jutalmazták. 
Büszkék voltunk iskolásaink-
ra. Boldogan állapítottuk meg, 
hogy ezért érdemes Kerepesen a 
németoktatással kiemelten fog-
lalkozni, mert ilyenkor látszik 
az eltelt 10 év eredménye. En-
nek alapjait raktuk le mi, és erre 
építenek azóta is a pedagógusa-
ink, akik nagyon jó eredménye-
ket érnek el. Ezért a fellépést kö-
vetően, kitüntetésben és szerény 
anyagi elismerésben részesítet-
tük a következő pedagógusokat: 
Strubel Henriettát, Wolf Pollát 

és Gerencsér Gyulát. A kitün-
tetések átadása a gyerekek vas-
tapsa közepette zajlott. Szécsi 
Zsuzsannának is megköszön-
tük a munkáját, őt korábban a 
Schwabenzug színpadán tüntet-
tük ki hasonlóképpen. Gróf Er-
zsike tanár nénit, aki az első né-
met pedagógus volt Kerepesen, 
a Márton-napi ünnepségen ter-
vezzük megjutalmazni, amire 
már nagyon készülünk. A gye-
rekek fellépése a sörfesztiválon 
egyfajta főpróba volt, mivel is-
kolásaink hamarosan 25 fővel, 
a biatorbágyi német regionális 
énekversenyen vesznek részt. A 
NÖK és a KNK (Kerepesi Né-
met Kultúregyesület) támoga-
tásával –, valamint Szécsi Zsu-
zsanna pedagógus segítségével 
– gyönyörű fellépő ruhát varr-
tunk a lányoknak. A szereplők 
utazásához a NÖK biztosítja az 
autóbuszt.
 A sörfesztiválon fellépett még 
a Kompolti Vidám Dalkör Ke-
recsendről és Semperger Csaba 
német nemzetiségi elnök, aki-
vel nemrég Budapesten a Fő ut-
cai német templomban vettünk 
részt a német misén. Fontosnak 

tartjuk a német 
nyelvi miséket és 
ezért jó kapcsola-
tot próbálunk to-
vábbra is ápolni 
a kerepesi katoli-
kus egyházveze-
téssel. Az adven-

ti időszakhoz közeli időpontban 
kóruskoncertet és orgonahang-
versenyt szeretnénk rendezni a 
támogatásukkal. Reméljük, ha-
marosan elkészül a kerepesi új 
orgona, amely nagyban hozzájá-
rulhat az egy-egy hangverseny 
alatt átélhető, nagyszerű kon-
certélmény fokozásához.
 A sörfesztiválon 20 fővel 
részt vettek az ikladiak is, aki-
ket az Ikladi Német Nemze-
ti Önkormányzat elnöke, Mayer 
József vezetett. Elkísérte őket 
Ungi József, Iklad polgármeste-
re is. Más településekről is ma-
gas szintű képviseletben érkez-
tek vendégek.
 Természetesen meghívtuk 
Kerepes polgármesterét is, aki 
sajnos más hivatalos elfoglaltsá-
gai miatt nem tudott részt venni 
a rendezvényen.
 Október 8-án nemzetiségi 
napra kaptunk meghívást Iklad-
ra. Mindig szívesen teszünk ele-

get a meghívásoknak, különö-
sen kedves számunkra az ikladi 
svábok barátsága. 
 A kerepesi iskola intézmény-
vezető (iskolaigazgató) kineve-
zés előtt áll. A NÖK ez esetben 
nemcsak véleményezési, hanem 
vétó-, azaz egyetértési joggal is 
bír. Ez azt jelenti, hogy komoly 
döntés előtt áll a Kerepesi Né-
met Önkormányzat testülete. 
Sikeres pályázat esetén ugyan-
is újabb 5 évre támogatnánk 
Kaczurné Méder Tímea jelenle-
gi intézményvezetőt, mivel nem 
merült fel vele szemben aggá-
lyunk és elkötelezett a német 
nyelvű iskolai oktatás mellett. 
 Az óvodai német nemzetisé-
gi beiratkozások kissé vissza-
estek. Eddig 2 csoportban 75 fő 
volt a létszám, amely most 60 fő 
alá csökkent. Mivel kiváló mun-
kát végeznek az óvoda nemze-
tiségi csoportjaiban a pedagó-
gusok és dadusok, értetlenül 
állunk a kialakult helyzet előtt. 
Az angol nyelv előtérbe helye-
zése szerintünk nagy hiba a 
gyerekek szempontjából, mivel 
a viszonylag nehéz német nyelv 
játékos elsajátítása után sokkal 
könnyebben tanulható az angol 
nyelv, mint fordítva. Ennek ki-
vizsgálása a Kulturális és Nem-
zetiségi Bizottság feladata lehet, 
de a NÖK is elemzi, hogy a fel-
tételek változása, vagy a „pro-
móció” hiánya okozza-e a kis-
gyermekek német nyelv iránti 
érdeklődésének visszaesését.
 A KNK az 1%-os adomá-
nyokból több mint 70.000 forin-
tot gyűjtött. 
 Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani azoknak, akik idén 
is adójuk egy százalékát ne-

NEMZETISÉG

Zajlik a népszámlálás és izgatottan várjuk az eredményét. Sorsdöntő fordulat 
ez a kerepesi németség és a némettanulás szempontjából. Továbbra is csak 
buzdítani tudjuk azokat, akik - akár nevük, akár családjuk vagy esetleg egyéb 
okok miatt - úgy érzik, fontos a nyomtatványon a német kötődésüket kifejezni, 
hogy ne habozzanak: tegyék csak bátran a megfelelő helyre az ikszet.

OKTATÁS

Az őszi időszak legnagyobb 
rendezvénye városunkban a 
szüreti felvonulás.
 Nagy lelkesedéssel kap-
csolódtak az óvodák a ren-
dezvényhez, ahol a szivár-
ványos gyerekek a Szabó 
Magda Művelődési Ház előt-
ti téren, a meseligetesek és a 
csicsergősök pedig az óvodák 
előtt adták elő kis „műsoru-
kat”, amelyre nagy-nagy izga-
lommal készültek az óvó né-
nikkel közösen. Itt szeretnénk 

megköszönni mindenkinek 
a segítséget, amelynek hála 
biztosítani tudtuk a vendég-
várást az óvodák előtt.
 Szeptember 20-án tartot-
tuk meg az SZMK szülői ér-
tekezletet, ahol a munkakö-
zösség tagjai elfogadták az 
óvodavezető 2021–2022. ne-
velési évre vonatkozó be-
számolóját és a 2022–2023. 
nevelési évre vonatkozó mun-
katervét.
 A Meseliget Tagóvoda 
munkatársai – a családok 
nagy örömére – szeptember 
22-én ún. „Családi pikniket” 
rendeztek, ahol a jó hangu-
latról a Répa-retek együttes 
gondoskodott, és a szép na-
pos időben az óvoda udvarán 
közösen játszhattak kicsik és 
nagyok egyaránt.
 Szeptember végén új óvó 
nénik érkeztek a Delfin és a 
Pillangó csoportba: Dóri néni 
és Márti néni! Kívánjuk, hogy 

nagyon jól érezzék magukat 
nálunk!
 A Csicsergő Tagóvodá-
ban – az állatok világnapjá-
hoz kapcsolódóan – 3D-s mo-
zit szerveztek a kollégák, ahol 
nagyon érdekes és különle-
ges információkat kaphattak 
a gyerekek az állatvilágról.
 Szeptember hónap végén 
a német nemzetiségi neve-
lést végző csoportjaink is fel-
kerekedtek és egy családhoz 
látogattak szőlőt szüretelni, 
préselni és mustot kóstolni. A 
nagyon jó hangulatú délelőtt-
höz – segítségként – néhány 
szülő is csatlakozott, akiknek 
az együttműködését ezúton 
is köszönjük!
 Az augusztus végén tartott 
pedagógusképzést követően 
a Delfin csoportban már meg 
is kezdődött a NyugiOvi prog-
ram bevezetése. A gyerekek 
nagy-nagy szeretettel fordul-
nak Szepihez, a program fő-
hőséhez és vesznek részt ab-
ban a tanulási folyamatban, 
amelynek a végére sokkal el-
fogadóbbakká válnak majd, 
és megismerik azon techniká-
kat, amelyekkel a kisgyermek-
kori bántalmazás ellen tudják 
felvértezni magukat.

Tajti Krisztina óvodavezető

ÓVODAI HÍREK

A sört így kínálták Négy pedagógus kapott elismerést

Játékos sörivó verseny

Október 6-án Nemeskéri Mihályné és Sengel József koszorúzott 

A városi szüreti felvonulás utolsó állomása  a Csicsergő Óvodánál volt

Német nemzetiségi  csoportjaink 
igazi szüreten voltak

Családi pikniket rendeztünk 
a Meseliget Óvodában

kik ajánlották fel. Mivel idén 10 
éves a KNK, így a NÖK min-
den egyes adományforintjukat 
év végéig megduplázza.
 Az október 23. alkalmából 
megrendezett koszorúzáson kö-
zösen vett részt a NÖK és a 
KNK. Nemeskéri Mihályné és 
Sengel József helyezte el a meg-
emlékezés virágait.
 Úgy tűnik, a kerepesi kultú-
rát sem kerüli el a rezsiköltsé-
gek okozta válság, amely a Sza-
bó Magda Művelődési Ház és 
Könyvtár programjait is érin-
teni fogja, és emiatt jó néhány 
változás lesz. Elképzelhető, 
hogy más napokon, vagy akár 
a délelőtti órákban fogja majd 
a NÖK a kulturális programja-
it megtartani. Úgy gondoljuk, 
mi is kivesszük részünket a ta-
karékoskodásból. Hajlandóak 
vagyunk akár másokkal is osz-
tozni a termeken, a részünkre 
biztosított időpontokban.
 Terveink szerint soha nem lá-
tott nagy Márton-napi rendez-
vény lesz november 11-én. Ke-
repes Német Önkormányzata 
a 10. jubileumi rendezvényére 
mindenkit egy forró teával és li-
bazsíros, tepertős kenyérrel vár. 
Erről a következő számban szá-
molunk be részletesen.
 Jó hír, hogy a Kerepesi Né-
met Kultúregyesület – a NÖK 
és a Kerepesi Sportért – Bizton-
ságért Alapítvány támogatásá-
val – vásárolt egy 9 személyes 
Ford Tranzit kisbuszt. Ez a jár-
mű, akár a nyári táborozáshoz, 
akár kisebb fellépésekhez és ki-
rándulásokhoz is jó szolgálatot 
tehet. 

Springer Friedrich a NÖK  
és Kerepes képviselője
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HITÉLET

A szív az 
ember érzelmi központja. Az 
a megfoghatatlan valami, 
amit a szerelmesek szoktak 
rajzolgatni mindenhová.

Ezt a hóna-
pot, annak hangulatát alapvetően 
meghatározza a hónapkezdő két 
nap. Mindenszentek ünnepe és 
halottak napja egy kicsit rányomja 
bélyegét erre az egyre hidegebbet 
hozó, s ezzel együtt az elmúlásra 
emlékeztető őszi hónapra. 

 „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban  
és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással 
tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.”  (Filippi 4, 6)

A SZÍVEK GYÓGYÍTÓJA

NOVEMBER

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

Van okod ag-
gódni? Persze, hogy van, mert az élet egy 
pillanat alatt elszállhat, egy betegség, egy 
járvány, egy baleset és vége. Ez nem túl biz-
tató. Infláció, munkanélküliség, bűnözés, 
a közlekedésben a sok oda nem illő sofőr, 
drágaság, energiakrízis, háború. A hívő pe-
dig aggódik a sok lelki és szellemi szenny 
és sötétség miatt, a keresztyén tanokkal és a 
világ normalitásával is gyökeresen ellenke-
ző tanítások következtében.
 Pál is tudta, hogy veszedelem, üldözte-
tés, éhség, nyomorúság, szenvedés vár rá. 
Jézus mondja: „Mert én megmutatom néki, 
mennyit kell néki az én nevemért szenved-
ni.” (Apcsel 9,16)
 Volt egy nem múló betegsége is. Még-
sem aggódik, mert nem ez élete középpont-
ja. Nem ezek a dolgok adják élete értelmét. 
Tudja, amire Jézus is tanított: „Az élet több, 
hogynem az eledel.” (Lk. 12,23) 
 Pál élete középpontja: „Mert nékem az élet 
Krisztus, és a meghalás nyereség.” (Filippi 

1, 21) Szabad a földi dolgoktól. Mi pedig ra-
gaszkodunk a mindennek gondolt semmik-
hez, a porrá és hamuvá, vagy inkább elavult 
kacattá váló dolgokhoz. Amikor étel, ruházat 
felől aggódunk, mert itt fontosak, értetlenül 
nézzük Pált. Jézus nem azt mondja, hogy jó-
lét lesz, hanem, hogy fogadd el Isten kezéből 
a jót is meg a rosszat is. Könnyű ez? Nem! 
 De Isten azt mondja: Aggódás helyett 
imádkozz!
 Az aggódás gyökere: talán Isten holnap 
már nem lesz Isten, elfeledkezik rólunk, te-
hetetlen. Van, aki amiatt aggódik, hogy mit 
enged rá az Isten. Ez persze bizalmatlan-
ság jóságával, szeretetével, szándékával, in-
dulatával szemben. Az aggódó azt képze-
li magáról, hogy Ő látja reálisan a helyzetet. 
Pedig az aggódó nagyon sok elképzelt és le-
hetséges eseménnyel foglalkozik. Az aggó-
dó egy képzelt világban él, amiben a lehet-
séges veszélyek bekövetkeznek. Elszakad 
a valóságtól! A félelem pedig megbénítja. 
Nem bízik Istenben.

 Az aggodalom gyökere a hitetlenség. 
Az imádságé az Istenbe vetett bizalom.
 Az aggódás elszívja az erőd, az ima 
erőt ad.
 Az aggódó csak a lehetséges vagy el-
képzelt veszélyeket látja, az imádkozó fel-
tekint a végtelenbe és a láthatatlant is szá-
mításba veszi.
 Az aggódó csak a nehézségeit látja. 
 Az aggódó meggyőződése, hogy van 
oka félni, az imádkozó meggyőződése, 
hogy nincs oka.
 Az aggódó úgy érzi, összeroskad a ter-
hek alatt, az imádkozó tudja, hogy a ne-
hezét Jézus viszi és bízik az Úr segít-
ségében, hogy nem hagyja őt erőn felül 
kísértetni.
 Az aggódó lemond a győzelemről, a 
megoldásról, pesszimista lesz, az imádko-
zó pedig várja az Úr szabadítását.
 Az aggódó a holnap gondját ma hor-
dozza, az imádkozó a mai napét hordoz-
za. Koncz Zoltán református lelkész

REFORMÁTUS EGYHÁZ

S enki sem látta még ezt a szívet, de 
mindenki hiszi létezését. Mindnyájan 
éljük, hogy van bennünk egy olyan 

„hely”, ahol az énünk legmélyebb tulajdon-
ságai laknak, amiktől azok vagyunk, akik. 
Abban az érzelmi központban 
élnek az igazi értékeink, és en-
nek következtében az értékíté-
leteink. Azok alapján viszonyu-
lunk a világhoz, személyekhez, 
történetekhez, önmagunkhoz. 
Emiatt tudunk hűséggel ragasz-
kodni, tiszta szívvel szeretni, 
szívből gyűlölni, önfeledten ra-
jongani, teljes bizalommal hin-
ni, megítélni történeteket, sze-
mélyeket, mert az értékeink és 
értékítéletünk szerint tudunk 
mindezekhez viszonyulni. Ezért 
kötődik ide a bűntudat kérdé-
se is.

M ég akkor is így van ez, ha nem 
győzzük hangoztatni, hogy min-
denszentek ünnepe nem a halál-

ra, hanem éppen, hogy az életre 
figyelmeztet bennünket. Még-
pedig az örök életre. Igaz, hogy 
a halottak napja sem ijesztget-
ni akar (nem úgy, mint a po-
gány és a kereszténységgel ösz-
sze nem egyeztethető halloween 
napja), hanem sokkal inkább a 
szeretteinkkel való összetarto-
zás, a „küzdő egyház” (ezek va-
gyunk mi, ma élő emberek) és a 
„szenvedő egyház” (ők a tisztí-
tótűzben szenvedő lelkek) szo-

 Ritkán beszélünk róla, mert sok gyötrel-
met okoz nekünk. Megannyi elszalasztott al-
kalom, elrontott történet, hibás döntés, kínzó 
életvitel megjelenítője. Cipeljük minden-
hová, mindenkor. Levakarhatatlanul, kiik-
tathatatlanul része életünknek. Sok keserű-
ség jelzője. Szeretnénk megszabadulni tőle, 
mert úgy érezzük, sokkal jobb lenne nélkü-
le. Manapság éppen ezért nem is beszélünk 
bűnről, mert „amit nem említünk, az nincs 
is…”. Hogy mennyire rossz ez a stratégia, 
azt mutatja a jelenünk: egyrészt káoszban 

élünk, másrészt az eltagadott valóság búvó-
patakként szökik fel életünk más területein: 
az álmainkban, félelmeinkben, kapcsolata-
inkban bukkan fel, azokat hatja át – az egész 
lényünket. Nem tudunk a bűntudattól meg-
szabadulni. Ahhoz nagyobb erő kell. Ahhoz 
gyógyítás kell: Isten ereje, szeretete.
 János egy alkalommal így fogalma-
zott: „Az ő (Isten) színe előtt azzal biz-
tatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk el-
ítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, 
és mindent tud.” (1Jn 3,19-20). Az evangé-

lium jelenik meg a gondolatai-
ban. Atyánk ugyanis azért küld-
te Fiát, hogy megváltson. Azért 
halt meg Krisztus a kereszten, 
hogy megmutassa, Isten sze-
retete nagyobb a bűnünknél, a 
vádló gondolatainknál. Azt mu-
tatja be, hogy szívünk gyógyí-
tója, éltetője a mindenható Is-
ten, és egyedül ő. Nála van, az ő 
kezei közt az egyedüli megoldás 
bűneinkre: a bűneink bocsána-
ta. Azért szólít meg, higgy ben-
ne, hidd el, ő a (fel)szabadítód 
minden téged terhelő bűnből! 

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

Hirdetés

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!

HITÉLET

ros kapcsolatát állítja elénk, hogy mi, akik 
még élünk, segíteni tudjunk imádságaink-
kal, áldozatainkkal a már eltávozott testvé-
reinken.
 Mégis, a temető látogatások miatt ezt 
a hónapot a halottak hónapjának is szok-
ták nevezni. Pedig, ha végigtekintünk a hó-
nap szentjein, akkor jól láthatjuk, hogy 
mennyi mindent tanít nekünk ez a 30 nap. 
Borromeo Szent Károly figyelmeztet a pa-
pokért való imára; Szent Imre az ifjúságot 
hívja a tiszta, vallásos életre; Szent Márton 
az Isten szeretetéből fakadó felebaráti sze-
retet kiemelkedő alakja; Árpád-házi Szent 

Erzsébet a boldog házasság, a szeretetből 
fakadó hűség és a szenvedésekből fakadó 
hálaadás kiemelkedő alakja; Krisztus király 
ünnepe a dicsőséges keresztény életre hív; 
Szent András pedig mutatja az utat, hogyan 
teljesítsük embereket meghívó és Istenhez 
vezető kötelességünket. Mindez - hozzácsa-
tolva a kevésbé kiemelt, de legalább olyan 
fontos ünnepeinket - arra biztat bennün-
ket, hogy legyünk buzgó követői szent elő-
deinknek, a „dicsőséges egyháznak” (ők a 
szentek), és merjük vállalni ebben a hónap-
ban is az igazi, bár néha nehézségekkel te-
letűzdelt, de mindig örömteli keresztény 
életet, embertársaink javára és Isten dicső-
ségére! Lencse Gyula Balázs katolikus hitoktató 
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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

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

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

AKCIÓS  
KOMPLETT 

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZEREK!

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

Kistarcsa, Szabadság út 32.
NYITVATARTÁS:

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

Kistarcsa péKség

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

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

ebédre, kávéra helyben fogyasztással 
vagy akár elvitelre is!

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!

VízVezetékszerelés • duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. Nyugdíjas kedvezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

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

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

sebők richárd egyéni vállalkozó
Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

kerepesen!
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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.

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. Barbara zacharewicz

Dr. Berényi evelin
Dr. Fülöp Dorottya

Dr. Plaszkony adrienn
Dr. Ujvárossy Petra

Dr. henter áron
Dr. Paul róbert

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

KEREPES  
JÓZSEF ATTILA U. 2.

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
www.godollocoop.hu • facebook.com/godollocoop

Mizo Flört
réteges 
joghurt

epres, erdei, 
őszibarack

150 g, 993 Ft/kg
A kép illusztráció!

Tchibo Family kávé
Espresso, Klasszik, őrölt, 

250 g, 1996 Ft/kg

Univer 
Majonéz
csepp alakú 
flakon,
420 g, 
1783 Ft/kg

Csirkeszárny
előhűtött. A kép illusztráció!

Tallér
Pulykamell

rolád
459Ft/kg

499Ft

-20%
SZUPER ÁR:

119Ft/db
793 Ft/kg

149 Ft

-20%
SZUPER ÁR:

599Ft/db
1426 Ft/kg

749 Ft

 1399Ft/kg

Akciós ajánlatunk:
MÁRCIUS 25-31-ig

Cosmo
Húsvéti 
nyúl  
tejcsoki
60 g, 
3317 Ft/kg
A kép 
illusztráció!

199Ft

FONTOS INFORMÁCIÓK
KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Ügyfélszolgálat: 06-28/561-050, 06-28/561-051
Titkárság: 06-28/561-058, 06-20/559-8930
Fax: 06-28/561-066, honlap: www.kerepes.hu
Az önkormányzat központi e-mail címe:
titkarsag@kerepes.hu, ugyfelszolgalat@kerepes.hu

POLGÁRMESTER
Gyuricza László
Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Elérhetősége: I. em. 15. sz. iroda
Telefonszám: 06-28/561-050/111-es mellék  
vagy az asszisztencia 06-28/561-059  
Előzetes bejelentkezés alapján.  
polgarmester@kerepes.hu
 
ALPOLGÁRMESTER
Bakai Kálmán
Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 
Elérhetősége: fsz. 10. iroda
Telefon: 06-28/561-058, vagy 06-28/561-050/102-es 
mellék. Mobil: 06-20/559-89-14
Félfogadása: kedden 15-16 óra között

JEGYZŐ
Dr. Udvarhelyi István Gergely, elérhetősége: I. em. 16. 
sz. iroda. Telefonszám: 06-28/561-056 vagy 06-28/561-
050/103-as mellék. Félfogadás: szerda: 8-16 között.
Előzetes bejelentkezés alapján: jegyzo@kerepes.hu

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

A Polgármesteri Hivatal részletes elérhetőségét megtalálja: 
www.kerepes.hu/polgármesteri-hivatal-alap-adatok

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐK:
1. vk. Nagy Anna FIDESZ-KDNP, 
06-70/772-5655, nagy.anna@kerepes.hu
2. vk. Nagy Irén PÁTRIA EGYESÜLET
06-30/850-0245, nagy.iren@kerepes.hu
3. vk. Zombori Hubertné FIDESZ-KDNP, 
06-30/470-7091, zombori.hubertne@kerepes.hu
4. vk. Farsang Péterné FIDESZ-KDNP, 
06-30/341-8106, farsang.peterne@kerepes.hu
5. vk. Megyesi Alexandra  
06-30/825-9398 megyesi.alexandra@kerepes.hu
6. vk. Sipos György Tibor FIDESZ-KDNP, 
06-30/211-0595, sipos.gyorgy@kerepes.hu
7. vk. Németi Beáta FIDESZ-KDNP, 
06-20/598-5900, nemeti.beata@kerepes.hu
8. vk. Bakai Kálmán FIDESZ-KDNP
06-20/539-9108, bakai.kalman@kerepes.hu
Springer Friedrich Horst SZOLIDARITÁS
06-20/994-0971, springer@kerepes.hu
Záborszky Ede TETTEKKEL A FEJLŐDÉSÉRT! 
06-30/301-0559, zaborszky.ede@kerepes.hu
Vig János DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP-
PÁRBESZÉD 06-70/618-1891, 
vig.janos@kerepes.hu 

KEREPESI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.
Megbízott ügyvezető: Pál Mónika
2144 Kerepes, Külterület 088/2 Hrsz., 
06-28/561-054, 06-20/559-8923, 
ugyfelszolgalat.kht@kerepes.hu

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KEREPES
Springer Krisztina elnök: 
nok@kerepes.hu, 06-20-9221920

ROMA NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT KEREPES
Lakatos Jenő elnök, romaonk@kerepes.hu,  

SZLOVÁK NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT KEREPES
Tarnóczki Lászlóné elnök 
szlovakonk@kerepes.hu, 06-30-743-5456 

EGÉSZSÉGÜGY
Felnőttorvosi, gyermekorvosi ügyelet
06-28/470-840, 06-70/370-3104
Kistarcsa, Batthyányi u. 4.  H-P: 18:00-8:00. 
Hétvége és munkaszüneti nap: 0-24.
Felnőtt háziorvosi rendelés: 
Tölgyfa utca 3., 06-28/560-330
Dr. Hessami Ahmed
H, Sze: 9-13, K, Cs: 14-18, P: 9-13 
Dr. Havay Miklós
H: 14-18, K, Cs: 9-12, Sze: 15-18, P: 14-18
Wéber Ede utca 1., 06-28/482-640 
Dr. Szakolczai Zsuzsanna
H, Sze: 14-18, K, Cs, P (páros): 8-12, P (páratlan): 14-18
A rendelési időn belül telefonos időpontegyeztetés 
szükséges. Kérjük, hívják az Önök utcájához tartozó 
orvosi rendelő telefonszámát, vagy kérdés esetén a 
06-70/315-7950-es önkormányzati vonalat.
Házi gyermekorvos rendelés
Tölgyfa u. 3., 06-20-368-94-42
Dr. Vaszil László: 06-28/560-410
H, Sze: 14-17, K: 9-12, Cs, P: 8-11
Egészséges tanácsadás: Sze: 12-14

Wéber Ede u. 1., 06-28/481-419
Dr. Mokos Zsuzsanna 
06-30/961-8160, csak sürgős esetben!
H, Sze: 9-12, K, Cs: 15-18, P: 13-16
Egészséges tanácsadás: K: 12-14

GYÓGYSZERTÁRAK
Tölgyfa Patika, Tölgyfa u.3. 
06-28/490-079, H-P: 8-18
Szilasliget Gyógyszertár, Wéber Ede utca 1. 
06-28/481-418, H-P: 8-18
Delfin Patika, Szabadság út 102., 
06-28/999-050, H-P: 8-20 Szo: 8-15

Legközelebbi ügyeletes gyógyszertár 
Sanitas Gyógyszertár  
Gödöllő, Thegze L. u. 2., 28/545-585
Ügyelet: 20-22, Készenlét: 22:00-8:00
Kistarcsai Kórház: 06-28/506-600

Vérvétel
Kerepes, Tölgyfa utca 3, hátsó épület
Hétfő, szerda 7-10, bejelentkezés munkanapokon 
14.00-17.00 06-30/89-67-683

Védőnői szolgálat
Tölgyfa utca 3. 
1. körzet, Weidl Katalin 
06-28/560-331, vedono1@kerepes.hu 
2. körzet, Drahota-Szabó Nóra 06-28/560-331, 
vedono2@kerepes.hu
Wéber Ede utca
3. körzet, Lénárd Jánosné  
06-28/481-419, vedono3@kerepes.hu
4. körzet, Lénárd Jánosné helyettes védőnő 
06-28/481-419, vedono4@kerepes.hu

Fogorvosi rendelés Tölgyfa utca 3.
Dr. Dehenes Krisztina, Dr. Pós Bernadett 
Minden nap 8:00-12:00, 06-20-360-0881

ÁLLATORVOSI SZOLGÁLAT
Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ
2144 Kerepes, Szabadság út 65.
Tel: 06-28/490-369, 06-30/44-999-18
www.kerepesvet.hu, info@kerepesvet.hu
Facebook: KerepesVet

Segélyhívás 112 • Mentők 104
Tűzoltók 105 • Rendőrség 107

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Szabó Attila rendőr főtörzsőrmester: 
06-20/559-8909, SzaboAt@pest.police.hu
Daróczi Attila őrmester, 06-70/492-0763 

Gödöllői Rendőrkapitányság: 28/524-601
Kerepesi Polgárőrség: 06-20/4216094
Közterület-felügyelet: Bura András, Veres Péter
bura.andras@kerepes.hu,  
Mobil: 06-70/479-4410

Kerepes 1-es számú Posta 
Kerepes, Mogyoródi út 19. 28-560-070
Nyitvatartási rend: Hétfő: 08.00-12.00, 12.30-19.00
Kedd, szerda, csütörtök: 08.00-12.00, 12.30-15.00
Péntek: 08.00-12.00 12.30-16.00
Szilasligeti Posta
Kerepes, Béke u. 4. 28-482-750
hétfő: 08:00 - 12:00, 12:30 - 18:00, 
kedd - szerda: 08:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
csütörtök - péntek: 08:00 - 12:00, 12:30 - 16:00

SZABÓ MAGDA MŰVELŐDÉSI  
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2144 Kerepes, Templom utca 3.
Telefon: 06-28/560-360, Mobil: 06-20/559-8921
E-mail: muvelodesihaz@kerepeskultura.hu.
konyvtar@kerepeskultura.hu
Honlap: www.kerepesmuvhaz.hu/
Facebook: www.facebook.com/szabomagdamuvhaz
TELEPHELY: Szilasligeti Közösségi Ház
2145 Kerepes-Szilasliget, József Attila park 3.

KEREPESI SZÉCHENYI ISTVÁN  
ÁLTALÁNOS ISKOLA
igazgató: Kaczurné Méder Tímea
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.06-28/560-440, 
Fax: 0628/560-441, iskola@kerepes.hu

ÓVODÁK
Intézményvezető: Tajti Krisztina, 06-20/559-8927 
Szivárvány Óvoda  
Szabadság út 260., 06-28/560-320
intézményvezető-helyettes: Berta Andrea 
Csicsergő Óvoda
2145 Szilasliget, Wéber Ede utca 4.
Vezető: Lipp Csaba Istvánné
06-28/508-290, 06-20/559-8920
Meseliget Óvoda
2145 Szilasliget, József A. út 71-75.
Vezető: Balla Mónika 
06-28/508-295, 06-20/421-6994

Babaliget Bölcsőde - Vezető: Hutvágner Csabáné
2144 Kerepes, Alföldi utca 58., 28/561-052, 20-559-8912

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Vezető: Horváth Vera
2144 Kerepes, Szabadság út 165. 06-28/560-390, 
06-20/559-8906 szak@kerepesszak.hu

Gyermekház H-P: 8-12, 0628/560-391 
Napfény Háza 2145 Kerepes, Wesselényi utca 51. 
06-28/747-306, H-P: 8-16
fogyatekosellatas@kerepesszak.hu

Római Katolikus Kerepesi Egyházközség
2144 Kerepes Templom u. 17.  
Tel.: 06-30/7243713, tel/fax: 06-28/560-370
peto.gabor@vaciegyhazmegye.hu
www.kerepes.plebania.hu
Kerepesi Református Missziói Egyházközség 
Lelkipásztor: Koncz Zoltán – 06-70/316-9243
refkerepes@gmail.com 
Evangélikus Egyházközség 
lelkész: Eszlényi Ákos – 06-20/778-18-69
2141 Csömör, Petőfi Sándor u. 26. 
Tel.: 06-20-778-18-69, tel/fax: 06-28/445-030
E-mail: akos.eszlenyi@lutheran.hu

SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2144 Kerepes, Mogyoródi út
Ügyelet: 06-30/331-8822 éjjel-nappal hívható
temetőiroda: 06-28/490-685, temetőiroda: 06-80-880-013 

Közterületi csőtörés, ill. vízhiány bejelentés
DPMV Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.)
Mobilon: 06-70/682-7546, Telefon: 06-29/340-010
Közvilágítás hibabejelentés
Eurovill Kft. (2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.) 
E-mailen: kozvilagitas@eurovill.hu
Mobilon: 06-80/980-030 (ingyenes zöldszámon)
ELMÜ hibabejelentő: +36-06-80-383-940
ÉMÁSZ hibabejelentő: +36-80/42-43-44
FŐGÁZ lakossági hibabejelentő: 
06-80/440-141, 06-80/477-333, 1/20/30/70/474-9999 



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!

FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT KLÍMÁK
Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres 

hurka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, 
kenőmájas, disznósajt, tepertő, paprikás 

abált szalonnák, füstölt készítmények 
nagy választékban.

Értesítjük Kedves Vásárlóinkat,  
hogy ebben az évben  

az utolsó nyitVatartási napon,  
december 23-án, pénteken  

7-19 óráig várjuk vásárlóinkat!
2023. január 6-án zárVa tartunK.

nyitás: 2023. január 13-án, pÉnteKen!

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

 


