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November 24-én értesítették Kere-
pes Város Önkormányzatát, hogy 
TOP-os pályázat keretén belül, 
398  711 049 Ft támogatást nyert a 
Tölgyfa utcában lévő orvosi rendelő 
felújítására, bővítésére és orvosi esz-
közökkel való felszerelésére. 

Pályázati támogatást 
nyert Kerepes  
AZ ORVOSI RENDELŐ  
FELÚJÍTÁSÁRA

ÖNKORMÁNYZAT

Az októberi újság NÖK hírei között, 
a 12. oldalon tévesen szerepelt az 
egyik koszorúzó neve. Ezúton kí-
vánjuk módosítani a fotó alatti szö-
veget a következőre: „Október 
6-án Héjjáné Toldi Anna és Sengel 
József koszorúzott”. Elnézést ké-
rünk az érintettől!

HELYREIGAZÍTÁS

Energiatakarékossági intézkedések bevezeté-
se az önkormányzat intézményeinél
Az önkormányzat célja ebben a válsághely-
zetben az, hogy az alapvető, vagyis a tör-
vényileg kötelező helyi közszolgáltatásokat 
és az önkormányzati munkahelyeket a ka-
pacitásokhoz igazodóan biztosítsák, ame-
lyek közül elsőbbséget élveznek a bölcső-
dék, az óvodák, a szociális intézmények, 
az egészségügyi alapellátás, az intézmé-
nyi gyermekétkeztetés és a közvilágítás. Az 
intézkedési terv elfogadása mellett szük-
séges gondoskodni 2023. január 1-jétől az 
energiabeszerzésről, ezért közbeszerzési el-
járás lefolytatása indokolt. Azt is meg kell 
vizsgálnia az önkormányzatnak, hogy mi-
lyen vagyonelemek állnak rendelkezésre 
abban a nem várt esetben, ha többletforrá-
sok bevonása válik szükségessé. 
 A legfontosabb intézkedések a követke-
zők: mivel a Szabó Magda Művelődési Ház 
és Könyvtár épületében pellettel fűtenek, 

ezért a gázzal fűtött Család-és Gyermekjó-
léti Szolgálat és a Biztos Kezdet Gyerekház, 
valamint a Napfény Háza átmenetileg át-
költözik a művelődési házba. A Szilasligeti 
Közösségi Házat bezárták, az ott lévő cso-
portokat átszervezték a Szabó Magda Mű-
velődési Házba. A nem fizetős csoportok 
helyzetével kapcsolatban további egyeztetés 
szükséges. A Városi Könyvtár átmenetileg 
bezárt, a kölcsönzést online bonyolítják le. 
Az óvodában a nyitvatartási időt lerövidítet-
ték (07-17 óráig működik ezentúl az intéz-
mény), de ügyeleti rendszert biztosítanak a 
korábban érkezőknek és a tovább maradók-
nak. Az óvodában, a bölcsődében és az or-
vosi rendelőkben a minimális hőmérsékletet 
21 Celsius-fokban határozták meg.
A polgármesteri hivatalban csökkentették a 
munkaállomások számát, a tanácsteremre, a 
Pénzügyi Osztály egyik irodájára, illetve a 
Kabinetre és ügyfélszolgálati helyiségre re-
dukálták a használt irodákat. A munkatársak 
váltott rendben, részben – kontroll mellett - 
otthonról dolgozva látják el a munkájukat.
Minden intézményre 
kötelező előírásokat vezettek be:
a)   energetikai felelőst kell kijelölni (felada-

ta: energiaforrások szükséges mértékű 
használatának ellenőrzése, intézményben 
lévő energiát használó eszközök leltára, 
ellenőrzése),

b)   kötelező az energiafogyasztás napi és 
heti szintű dokumentálása,

c)   ingatlanok belső tereit (irodák, egyéb he-
lyiségek) megfelelően kell kihasználni,

d)   felül kell vizsgálni a bérleti szerződése-
ket, figyelemmel a rezsiköltségekre,

e)   intézményi létszámstop: üres álláshelyek 
betöltése kizárólag előzetes polgármeste-
ri engedéllyel lehetséges, 

f)   felül kell vizsgálni a humánerőforrás ka-
pacitásokat,

g)   felül kell vizsgálni a külsős vállalkozók-
kal, a szolgáltatókkal, a feladatellátás-
ba bevont személyekkel megkötött szer-
ződéseket,

h)   fel kell mérni az épületekben lévő lámpa-
testeket, lehetőség szerint LED-es égőket 
kell használni,

i)   az energiatakarékosság érdekében intéz-
ményenként munkáltatói utasítást kell ki-
adni,

j)   az eszközbeszerzéseknél energiatakaré-
kossági szempontokat is figyelembe kell 
venni.

Az energiaszükséglet költségeit 2023-tól 
úgy tudja az önkormányzat csökkente-
ni, hogy csatlakozik a Sourcing Hungary 
Kft. által szervezett, a Magyar Energia Be-
szerzési Közösség (MEBEK) keretében le-
bonyolítandó, csoportos villamosenergia- 
és földgázenergia- közbeszerzéshez. 
Villamosenergia esetében 2023. január 
1-től 2023.12.31-ig földgáz energiában pe-
dig 2023.01.01-től 2023.10.01-ig hatályos 
szerződéses időszakra. A Sourcing Hunga-
ry Kft. eljárásonként 900.000 Ft + áfa ösz-
szegű megbízási díját az önkormányzat a 
2022. évi költségvetés általános tartaléká-
ból biztosítja.
 Kerepes Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2022. október 15-től 
2023. április 15-ig érvényes intézkedési 
tervet 10 igen és 1 nem szavazattal elfo-
gadta.

Közbeszerzési eljárást írtak ki a városban fel-
halmozódott hulladék ártalmatlanítására
A Gyár utcában 2022 nyarán nagy 
mennyiségű szemetet helyeztek ki köz-
területre. A hulladék elszállítása és a 
terület rekultivációja tovább nem ha-
lasztható. Ezért a képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a 0196/2 és 2802/5 
hrsz.-ú ingatlanokon felhalmozott hul-
ladék ártalmatlanítása, valamint a Pest 
Megyei Kormányhivatal által megálla-
pított területre előírt kötelezettség tel-
jesítése érdekében hulladéklerakó re-
kultivációra irányuló közbeszerzési 
eljárást folytat le. A Pest Megyei Kor-
mányhivatal egy másik területre is elő-
írt rekultivációt, amelyre 2025-ig – az 
önkormányzat anyagi teherbíró képes-
ségére figyelemmel – teljesítésihatáridő-
átütemezést kért.  Polgár

ÖNKORMÁNYZAT

ELFOGADTÁK az intézmények  
energiatakarékossági és energia- 
szükségletét biztosító intézkedési tervet

Testületi ülésről JELENTJÜK

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 14-én 
pénteken reggel 8 órától rendkívüli testületi ülést tartott. A sürgősséget 
az indokolta, hogy el kellett fogadni az energiatakarékossági 
intézkedések bevezetésére és az energiaszükséglet biztosítására 
azt az intézkedési tervet, amelyet a város - a kormány által 2022. 
július 1-jétől életbe léptetett – az önkormányzatokat is sújtó 
szankciók mérséklésére tervez bevezetni. Még egy határidőhöz 
kötött napirendi pont szerepelt az ülés programjában: a hulladék 
ártalmatlanítására irányuló közbeszerzési eljárás kiírása. 

Összesen 18 napirendet tárgyalt október 27-én a képviselő-testület. Ezen az ülésen a képviselők többek 
között meghosszabbították a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szer-
ződést, pályázatot írtak ki a város közútjainak csúszásmentesítésére, a bölcsőde intézményvezetésére, 
elfogadták a helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítását, továbbá megszavazták, hogy idén 
kik kapjanak karácsonyi ajándékcsomagot és javaslatot tettek a Magtár téri játszótér megépítésére.  
Zárt ülésen döntöttek a PRO SERVITIUM Díj odaítéléséről (a díjat idén nem adják ki) és egy szérűskerti 
ingatlan eladásáról (a pénzt az önkormányzat a Bajcsy-Zsilinszky utca önrészeként használná fel).

Megszűnik Dr. Szakolczai Zsuzsanna 
feladatellátási szerződése
Dr. Szakolczai Zsuzsanna tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a 2007. július 1-én 
létrejött feladat-ellátási szerződését 2022. 
december 31-ével megszünteti, amelyet a 
testület jóváhagyott.

Meghosszabbítják a SZIGÜ  
Temetőüzemeltető Kft.-vel kötött  
kegyeleti közszolgáltatási szerződést 
A jelenleg érvényes 10 éves időtartam-
ra kötött kegyeleti közszolgáltatási szer-
ződés 2022. november 30-án lejár. A 
Kft.-től kérelem érkezett a kegyeleti köz-
szolgáltatási szerződés további 10 évre 
történő meghosszabbítására. A szolgáltató 
továbbra is évente 1,5 millió forintot for-
dítana a temető fejlesztésére, függetlenül 
attól, hogy a gazdasági környezet rend-
kívüli módon megnehezült. A képvise-
lő-testület a szerződést 2022. december 1. 
napjától 10 éves időtartamra, 2032. nov-
ember 30. napjáig meghosszabbítja. In-
doklásként elmondták, hogy az üzemelte-
tő a szerződésben foglalt kötelezettségeit 
jó színvonalon teljesítette, emellett hosz-
szú ideje látja el Kerepesen az üzemelte-
tői feladatokat, ezáltal jól ismerik az itteni 
szokásokat, elvárásokat. 

Pályázatot írtak ki a város  
közútjainak csúszásmentesítésére
A felhívásban megjelölt határidőre egy da-
rab érvényes ajánlat érkezett. A testület a 
beszerzési eljárását érvényesnek és ered-
ményesnek minősítette és a ZSOM-TEAM 
Kft.-t nyertes ajánlattevőnek nyilvánítot-
ta ki, azzal a megkötéssel, hogy a vállalko-
zói szerződés összege nem haladhatja meg 
a bruttó 7 000 000 forintot.

Új vezetője lesz a bölcsődének 
A nők 40 éves nyugdíjára való tekintettel a 
bölcsőde vezetője kérelmezte a felmentését, 
ezért a bölcsőde vezetői pozícióra pályáza-
tot írt ki a testület. A bölcsőde vezetőjének 
közalkalmazotti jogviszonya 2022. október 
2-ától kezdődően, hatvan nap plusz 6 hónap 
felmentési idő figyelembevételével, 2023. 
május 31. napjával szűnik meg, a felmentési 
idő feléről kötelező felmenteni a közalkal-

mazottat. Sikeres pályáztatás esetén az új 
vezető legkorábban 2023. január 1-től veheti 
át az intézmény irányítását.  

Idén is lesz karácsonyi ajándékosztás 
A képviselő-testület döntése értelmében a 
karácsonyi ajándékcsomagot – a 2022. nov-
ember 30. napján fennálló állapotnak meg-
felelően – a 70 legfiatalabb kerepesi gyer-
meknek ajándékozzák. Az ajándékcsomag 
tartalma: egy db fehér sapka, egy db csör-
gő, egy db ivópohár, celofánba csomagol-
va, amelyet „Isten hozott Kerepesen” felira-
tú, karácsonyi mintázatú szalaggal kötnek 
át. Az ajándékcsomagokat 2022. december 
7-15. között adják át az arra vállalkozó kép-
viselők.

Módosul a helyi autóbuszjárat menetrendje
Az iskola intézményvezetője augusztus vé-
gén kérelemmel fordult az önkormányzat-
hoz, amelyben kérte a helyi buszjárat me-
netrendjének módosítását: jelezték, hogy a 
tanulók többségének 14 órakor fejeződnek 
be a tanórái és ezen időszakban nincs lehe-
tőségük a tömegközlekedést igénybe ven-
ni, mert a jelenlegi Kerepes HÉV-állomás-
tól 14.00-kor induló buszjárat nem érinti az 
iskola környéki megállókat. A Régió 2007 
Kft. által módosított menetrend a 12. olda-
lon található. 

Szerződést köt az önkormányzat az Országos 
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel a háziorvosi 
és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására
Kerepes Város Önkormányzata, Kistarcsa 
Város Önkormányzata, Csömör Nagyköz-
ség Önkormányzata és Nagytarcsa Község 
Önkormányzata az alapellátáshoz kapcso-
lódó orvosi ügyeleti ellátásról 2017. októ-
ber 17-én – a feladat közös és költséghaté-
kony ellátása érdekében – együttműködési 
megállapodást kötöttek. A szolgáltató 
2022. szeptember 2-án kelt levelében tájé-
koztatta az önkormányzatokat arról, hogy 
a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő) finanszírozás a feladat ellá-
tására nem elegendő, így a feladatellátási 
szerződés megszűnik és a szolgáltatást 
2022. november 1-jétől nem tudja bizto-
sítani. Az orvosi ügyelet biztosítása érde-
kében a települések polgármesterei meg-

állapodtak abban, hogy meghosszabbítják 
a feladatellátási szerződést a Kft.-vel arra 
az időszakra, amíg a kiválasztásra kerülő 
szolgáltató a feladat ellátását megkezdheti 
(2022. november 1-jétől számított 1 év idő-
tartamig). Az önkormányzatok vállalták, 
hogy a NEAK finanszírozás kiegészítése-
ként, a feladatellátási szerződésben fog-
lalt rendelkezésektől eltérően havi 50 Ft/fő 
összegű többletfinanszírozást biztosítanak 
az ellátással érintett lakosságszám alapul-
vételével. A szolgáltatási díj 2023. január 
1-jétől havi 60 Ft/fő összegre emelkedik. A 
lakosságszámot figyelembe véve, Kerepes 
Város Önkormányzatának december 31-ig, 
a szolgáltatási díj összege 546.700 Ft/ hó-
nap, amely 2023. január 1-jétől 656.040 Ft/
hónapra módosul.
 
Játszóteret építenek a Magtár térnél 
Nagy Irén képviselő asszony – válasz-
tói körzetének 1 millió Ft-os fejleszté-
si keretéből – a Mező utca – Szérűs utca 
által határolt zöld területen kíván létre-
hozni egy játszóteret, amelyet a testület 
támogatott. Az ütemezés szerint a kitű-
zést követően kerítés építése kezdőd-
ne, amelynek a költségét Voina Gábor 
kerepesi lakos vállalta. Polgár

Október 6-án Héjjáné Toldi Anna 
és Sengel József koszorúzott 
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A diákok német kórusműveket adtak elő Sokan voltak  a felvonuláson

A KEREPESI VÁROSI 
SPORT EGYESÜLET  
működése zavartalan

Visszaáll a korábbi 
forgalmi rend  
a BÉKE UTCÁBAN

A csömöri Márton-napi tollfosztó  
bálon szerepelt a PÁVAKÖR 

Márton-napot  
ÜNNEPELTÜNK

A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regioná-
lis Egyesülete és a Csömöri Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat idén november 
12-én tartotta hagyományos Márton-napi 
tollfosztó batyus bálját Csömörön, a telepü-
lés sportcsarnokában. 
 Az eseményen a Közép-magyarorszá-
gi régió mintegy 15 településéről érkeztek 
nemzetiségi néptánccsoportok, meghívták 
a Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egye-
sületet is. Az egyesületet elkísérte Gyuric-
za László polgármester, Zombori Hubertné, 
a Kulturális és Népjóléti Bizottság elnöke 
és Tarnóczki Lászlóné a Kerepesi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 Az esemény vendégei között volt Sol-
tész Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi 
és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Ál-

A Béke-Sólyom-Erkel utcáknál 
– a 2022. július végén megtartott lakossági 
egyeztetéssel – életbe lépett új közlekedési 
koncepció kapcsán több lakossági bejelen-
tés érkezett, ezért Sipos György, a 6. számú 
választókörzet képviselője, az október 27-
én megtartott testületi ülésen indítványozta 
a korábbi forgalmi rend visszaállítását. Ke-
repes Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az indítványt elfogadta, ennek értel-
mében eltávolítják a behajtani tilos táblát a 

Béke-Sólyom utca 
kereszteződésé-
ben, megszüntetik 
az egyirányúsítást 
és eltávolítják az 
egyirányúsítás táb-
lát a Béke-Erkel 
utca kereszteződé-
sében. Az intézke-
dés nem érinti a ki-
helyezett STOP 
táblát.

Kerepes Város Önkormányzata el-
adásra hirdeti a Kerepes 469/2 hrsz.-ú, 
755 m2 nagyságú kivett „beépítetlen 
terület” megnevezésű ingatlanát. Az 
ingatlan minimum vételára bruttó: 26 
400 000 Ft.
 A pályázat benyújtásának határide-
je: 2022. január 15. (hétfő) 10 óra.
 A részletes pályázati kiírás Kerepes 
Város honlapján megtalálható.

ÖNKORMÁNYZATI 
INGATLAN ELADÓ

A Kerepesi Katolikus Egyházközségért Alapítvány, a Kerepesi 
Német Kultúregyesület, a Kerepesi Német Önkormányzat, a 
Csicsergő Tagóvoda, a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, 
valamint a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár közös 
szervezésében ünnepelték településünkön - a német és az egyházi 
hagyományokat felelevenítve - Szent Márton püspök emlékét.

N ovember 10-én a lampionokkal fel-
vonulók – óvodások, diákok, taná-
rok, kerepesi és szilasligeti hívők, 

érdeklődők és hozzátartozók – délután az is-
kolától indultak, majd a Magtár téren át, a 
kerepesi polgárőrök és a kistarcsai rendőrök 
biztosítása mellett a Szent Anna-templomnál 
felállított színpadig vonultak.
 A Szent Márton tiszteletére felvonuló 
kerepesieket Frajna András nyugalmazott 
plébános köszöntötte, a rendezvényt Sprin-
ger Friedrich Horst önkormányzati kép-
viselő nyitotta meg. A műsorban először a 
Csicsergő Tagóvoda német nemzetiségi cso-
portjai léptek fel, majd az iskola német nem-
zetiségi nyelvet tanuló diákjai dalokat és 
kórusműveket adtak elő. A gyermekek mű-
sorát a közönség hatalmas tapssal jutalmaz-

ta. Elismerés illeti a felkészítő óvónőket és 
pedagógusokat! A rendezvényt a templomot 
körbejáró résztvevők lámpás sétája zárta. A 
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár 
kapujában a Kerepesi Német Önkormány-
zat és a Kerepesi Német Kultúregyesület jó-
voltából a szervezők libazsíros kenyérrel és 
forró teával kínálták a felvonulókat.
 Az ünnepség részeként többen részt vet-
tek a Szent Anna templomban az esti szent-
misén, ahol Frajna András atya emlékezett 
meg a katonából lett szentről, aki sok sze-
gény emberen segített.
 A Márton nap zárásaként a Széchenyi 
Általános Iskolában átadták a Márton- 
napi rajzverseny győzteseinek járó díjakat. 
Köszönjük a diákok igényes és ötletgazdag 
műveit, gratulálunk a nyerteseknek!

lamtitkárság államtitkára, Paulik Antal, a 
szlovák nemzetiség parlamenti szószóló-
ja, Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos 
Szlovák Önkormányzat elnöke Dr. Király 
Katalin, a Szlovák Közművelődési Központ 
igazgatója és Aszódi Csaba András, a DO-
LINA elnöke. 
 A hajnalig tartó bálon a főszerep ter-
mészetesen a táncé, az éneklésé és a pazar 
népviseletek felvonultatásáé volt. 

Kerepes Önkormányzata és a 
Kerepesi Városi Sport Egyesület október 
végén megállapodott abban, hogy a KVSE 
a 2022/2023-as szezonban átvállalja a Bar-
tók Béla utcai sporttelepen az edzések és 
bajnoki mérkőzések lejátszásához szüksé-
ges pályavilágítás költségeit. Az egyesület 
így a jövőben is a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség nevezési feltételei és iránymutatásai 
szerint működhet tovább.
 Az elszámolás fogyasztás alapján, a mű-
szaki osztállyal egyeztetve, havonta törté-
nik majd.

Színpadon a Pávakör tánccsoportja
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INTERJÚ

Kerepes hadtörténetét KUTATJA
INTERJÚ A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ KELEMEN JÓZSEF NYUGÁLLOMÁNYÚ ALTÁBORNAGGYAL 

Kelemen József nyugállományú altábornagy, honvédtábornok Gödöllőn született, jelenleg Kerepesen él. Katonai 
pályafutását 1961-ben szakaszparancsnokként kezdte, de a szolgálattal töltött évek alatt altábornagy úr volt 
századparancsnok, lövészezred-parancsnok és gépesített lövészhadosztály törzsfőnöke is. 1985-ben került a 
Magyar Honvéd Vezérkarba, 1991-től 1992-ig a vezérkari főnök általános helyettese, 1992–1994 között pedig 
a Honvédelmi Minisztérium helyettes közigazgatási államtitkára volt. 1989-ben nevezték ki tábornokká. 1992-
ben kezdeményezője volt a katona nemzedékek első találkozójának (Magyar Királyi Honvédség, Első Magyar 
Demokratikus Hadsereg, Néphadsereg), 1992-ben beválasztották a Katonai Szövetségek Európai Szervezetébe 
(EUROMILL), ahol elnökségi tag volt. 1995-ben 32 év szolgálat után befejezte katonai pályáját, ezt követően 
a Belügyminisztériumban a polgári védelem és a katasztrófaelhárítási kormányzati tevékenységben vett 
részt köztisztviselőként. Több évig a Kormányzati Koordinációs Bizottság titkárságán vezető főtanácsosként 
tevékenykedett. 2006-ban vonult nyugdíjba. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének (BEOSZ) alapító 
tagja, 1992-1996 és 2012-2016 között elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke. Hivatásos katonai szolgálata 
során, kiemelkedő munkája elismeréseként, több magas szintű kitüntetést kapott.  A Magyar Honvédség 
a rendszerváltás sodrában című kétkötetes könyv szerkesztője. Továbbá altábornagy úr érdeme a kettős 
kereszt Kerepesre kerülése és – részben – a kerepesi Hősi Parcella létrehozása is az ő nevéhez fűződik. 

INTERJÚ

A ki egész életében egy településhez 
kötődik, annak teljesen természe-
tes, hogy lokálpatriótává válik. A 

katonák esetében ez egészen másképp le-
het, hiszen a munkájuk miatt több helyen 
is teljesíthetnek szolgálatot. Tábornok úr 
is bejárta az országot. Kerepesre azonban 
nem vezényelték, hanem önszántából köl-
tözött. Mi vonzotta erre a szép vidékre?
 – Gödöllőn születtem, így ez a gyönyö-
rű környék nekem nem volt ismeretlen. Az 
1990-es évek elején adódott egy lehető-
ség, hogy egy hétvégi telket tudtunk vásá-
rolni a településen, amire barátokkal fel-
építettünk egy hétvégi házat. Így ismertem 
meg Kerepestarcsát, akkor még így nevez-
ték. Alkalomszerűen jártunk a kertbe dol-
gozni, amit nagyon szerettem, és értettem is 
hozzá, mert az alapvégzettségen mezőgaz-
dasági technikus. Pár évvel később egy bu-
dapesti ingatlant eladva – a hétvégi telket 
megtartva – Kerepesen vásároltunk egy há-
zat a Szőlő utcában, és 2005-től állandó la-
kosa lettem a nagyközségnek. (2013. július 
15-én avatták várossá Kerepest – a szerk.) 
Vonzónak tűnt a település fejlődési poten-
ciálja is. Már ekkor szóbeszéd tárgya volt a 
várossá avatás lehetősége. Nagyon örülök 
annak, hogy a három fiam közül az egyik 
– nősülése után – szintén Kerepesre költö-
zött. Szeretném elmondani, hogy még két 
lányom is van és a legidősebb fiam hivatá-
sos katonaként Afganisztánban szolgált, je-
lenleg házassága révén Svédországban él. 

– Az Attila védvonal harcaiban elesett ka-
tonák emlékére először 2020. június 27-
én felavatták a Kerepesi Hősi Parcellát, 
majd 2020. október 26-án keresztet állíta-

tott a város a település határában emelke-
dő Bolnoka-gerincen. Ezek létrehozásá-
hoz komoly támogatást adott. Ezt önként 
ajánlotta fel a városnak vagy megkeresték, 
hogy segítsen?
 – Gyuricza László polgármester úr kért 
meg, hogy álljak a kezdeményezések mel-
lé – aki egyébként a védvonal történeté-
nek elszánt kutatója. A Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségének elnökeként, most 
tiszteletbeli elnökeként mindig is fontos fel-
adatomnak tekintettem a katonai emlékhe-
lyek, hadisírok felkutatását és gondozását. 
Ezért 2019-ben javasoltam polgármester úr-
nak, hogy Kerepesen gyorsítsuk meg a hősi 
parcella kialakítását és az emlékhely fel-
állítását. Így sikerült elérni a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeumnál és a Katolikus Tábori Lelkészi 
Szolgálatánál, hogy Kerepesen 2020-ban 
mind a kettő megvalósulhatott.    
 Helyi hadtörténeti kutatásom révén so-
kat foglalkoztam az Attila védvonal törté-
netével. 1944-ben itt húzódott a Dunake-
szitől Maglódig terjedő, Kerepest is érintő, 
Budapestet védő műszaki zár és gyalogsá-
gi árokrendszer egy része. Ezen a környéken 
1944. december 5-től december 11-ig súlyos 
harcok folytak a főváros ostromára készü-
lő szovjet és román csapatok ellen. Az Atti-
la védvonalon helyezkedtek el a 10. magyar 
gyaloghadosztály, a 271-es népi németgráná-
tos- hadosztály, és a német „Feldherrnhalle” 
páncélgránátos-hadosztály csoportjai. A 
védvonalon 64 ezer katona harcolt és het-
vennyolc évvel ezelőtt a súlyos harcok idején 
rengetegen haltak hősi halált. A keresztet és 
a négy kopjafát közbenjárásomnak köszön-
hetően a Honvédelmi Minisztérium Katoli-

kus Tábori Lelkészi Szolgálata adományozta 
a városnak, amelyet Balatonkeneséről hoz-
tak a Bolnokára. A kereszt a harcok helyszí-
nén pontosan a lövészárkok mellvédjére ke-
rült. A kerepesi temetőben található Hősi 
Parcellában Mihalik Mihály régész, restaurá-
tor többméteres emlékoszlopa és az emögött 
található 16 kőkereszt jelzi a többnyire isme-
retlen magyar katonák nyughelyét, akik kö-
zül négyet ismerhetünk: Cziky Ferenc ti-
zedes, Ritter József honvéd, Végh Ferenc 
őrvezető és Világos János honvéd. 

– Nyugdíjasként sokat foglalkozik hadtör-
téneti kutatással. Kerepesre volt-e ideje fó-
kuszálni? 
 – A hadtörténet mindig is érdekelt, nem 
csak a régmúlt, de a XX-XXI-ik század is. 

Ezért vettem részt a Dr. Helgert Imre ezre-
des és dr. Mészáros Gyula re. ezredes a Ma-
gyar Honvédség a rendszerváltozás sodrá-
ban című kétkötetes könyv szerkesztésében. 
Azonban fő kutatási területem az I. és II. 
világháborús események és katonák emlék-
helyei, ezért tartom a kapcsolatot a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeummal. Folytatjuk a 
kutatásokat, és az 1944-es esztendő Buda-
pest környéki harcait próbáljuk részletesen 
feltárni. Az „obsitos katonákra” egyébként 
jellemző, hogy feltérképezik, feldolgozzák 
lakóhelyük vagy volt szolgálati helyük had-
történetét, amely kapcsolódik az adott tele-
pülés helytörténetéhez. Ez a tevékenység ál-
dozattal jár, de nemes cselekedet is, hiszen 
komoly tudásanyagot halmozunk fel és örö-
kül hagyjuk az utódokra. 
 Magamról még annyit, hogy egyéb terü-
leten is kötődöm a történelemhez. A Petőfi 
család kutatása régi szenvedélyem, amelyet 
Bucsány György volt irodalom és történe-
lem tanáromnak is köszönhetek.
 Ez az a terület, ahol Kerepes is a látókö-
römbe került. Katonaként szerencsére olyan 
helyeken szolgáltam, ahol a Petőfi család is 
megfordult vagy hosszabb ideig élt, így em-
lékeik fellelhetők. Például Kiskunfélegy-
házán, Kiskőrösön, Aszódon, Domonyban, 
Szabadszálláson. Megtaláltam Petrovics Ta-
más mészáros sírját, aki Petőfi Sándor apai 
nagyapja volt, aki Aszódon élt. 1817 április 
2-án Domonyban halt meg és az ottani Em-
lék Temetőben nyugszik.

– Kerepesen – a Petőfi család kutatását 
leszámítva – melyik hadtörténeti időszakot 
próbálja feltérképezni?
 – Kimondottan a Budapest előterében 
zajlott második világháborús harcokat pró-
bálom feltérképezni, ezen belül az Atti-
la védvonalra koncentrálok, tehát ha tovább 
szűkítem, akkor 1944. második feléről be-
szélhetünk. Ezzel a hadtörténelem sem fog-
lalkozik teljes mértékben. Ami kitartást ad 
nekem ebben a kutatómunkámban, hogy 

a második világháború végét 
gyermekként éltem meg Gal-
ga-mentén, Turán. A település 
nem az Attila védvonal része 
volt, hanem az első perem vona-
lat képezte. Gyerekként ott ta-
lálkoztam a szovjet csapatok-
kal, és a harcok miatt több mint 
egy hónapot töltöttünk bunker-
ben, amelyet édesapám doni ta-
pasztalatai alapján építettünk 
meg. A 2. Ukrán Front (a Vö-
rös Hadsereg legmagasabb irá-
nyítási egysége a front volt, ezt 
arról a területről nevezték el, 
ahol megalakult – a szerk.) tá-
madása 1944. november elején 
indult meg Aszód-Bag vonalá-
ban és ez volt a fő csapásiránya 

is. Így került Aszód, Gödöllő, Kerepes, Mo-
gyoród és Pécel is ebbe a fő támadási irány-
ba és ez egészen a pesti Duna partig tartott. 
Ebben a támadó hadműveletben Pécel–Isa-
szeg–Rákosligetnél már a 7. román hadtest 
foglalt állást. Intenzív légicsatákat is lát-
tunk ebben a térségben. A Turai kastélyban 
– ami akkor a Vörös Hadsereg hadikórhá-
za volt – naponta több száz sebesült katonát 
láttak el, közülük nagyon sokan meghaltak. 
Ez a látvány nagyon komolyan belém ivó-
dott, és nyilván ezért is érdekelt a második 
világháború története. Ezekről a harcokról 
Dr. Számvéber Norbert hadtörténésznek két 
könyve is megjelent, az egyik: Páncélosok a 
budapesti csatában című kötete részletesen 
feldolgozza a második világháború egyik 
nevezetes hadműveletét, az 1944–1945. évi 
budapesti ostrom előzményeit és történetét. 
 Személy szerint az „Attila védvonal” má-
sodik állásáról gyűjtöm az adatokat és fel-
dolgoztam ennek a szakasznak a harcásza-
ti és hadműveleti történetét. Felhasználva 
a szemben álló felek hadműveleti és sze-
mélyes visszaemlékezését is kiegészítve a 
meglévő hadműveleti okmányokkal. 
 Budapestet körülbelül egy 200 km-es 
többlépcsős árokrendszerrel és harckocsik 
elleni akadályokkal próbálták védeni. En-
nek a védelmi sávnak egy 45 km-es szaka-
szát képezte az „Attila védvonal”. A több-
szörös túlerőben lévő szovjeteket támadását 
– borzalmas veszteségek árán – több mint 
egy hónapig tudták tartani a védők. Szeret-
ném kihangsúlyozni a XX-ik század had-
történetének tapasztalatai alapján – melyek 
napjainkban is aktuálisak – hogy a katonák 
sohasem üzennek háborút és sohasem köt-
nek békét. Láthatjuk, hogy ezt mindig a po-
litikai hatalom teszi meg.
 Remélem, hogy a mai fiatalok közül a jö-
vőben lesznek, akik folytatják a kutató-
munkát és az itt élők megismerik és megbe-
csülik a katona hősök emlékét, akik ezen a 
földön áldozták fel az életüket a hazáért.

Polgár Gyula

Tavaly év végén – egyedi kormánydöntés alap-
ján – a magyar állam 170 millió forint támoga-
tást adott Kerepes városának, amelyet Gyu-
ricza László polgármester útépítésre fordított, 
így egy régi ígéret válhatott valóra, elkészül-
hetett Kerepes legrégebbi utcájának, a 100 
éves Bajcsy-Zsilinszky utcának az aszfaltozása. 
 A munkát 2022. augusztus 22-én kezdte el 
a közbeszerzésen nyertes Úz-Trans Kft. A ki-
vitelező 1200 méter hosszú és 4 méter széles 
utat épített szegéllyel, bizonyos helyeken víz-
elvezetéssel. Az utca három hónap alatt ké-
szült el, melynek értéke 204,5 millió forint volt, 
ebből az önkormányzat 33,5 millió forintot 
biztosított.
 Az ünnepélyes átadás 2022. november 24-
én délután volt, amelyen megjelent Gyuric-
za László polgármester, Bakai Kálmán alpol-
gármester, Németi Beáta, Zombori Hubertné és 
Nagy Irén képviselő, valamint az utca lakói. 
 Az avatási ünnepség hordógurítással kez-
dődött. Gyuricza László polgármestert a meg-
jelent képviselők és a volt főépítész, Simoncsik 
Mária segítette. A sörös hordót egészen a Béke 
utcáig gurították, majd a nemzetiszínű szalag 
átvágásával hivatalosan is átadták a több mint 
egy kilométeres utat. Gyuricza László polgár-
mester avató beszédében elmondta, hogy a 
sikeres pályázathoz - a meglévő tervek gyors 
aktualizálása mellett - a volt főépítész gyors és 
precíz munkája kellett. Megköszönte a kivite-
lező gyors és minőségi munkáját. Továbbá kö-
szönetet mondott a Magyar Kormánynak és a 
térség országgyűlési képviselőjének, Vécsey 
Lászlónak a támogatásért. Megköszönte a la-
kóknak a beruházás ideje alatt tanúsított segí-
tő hozzáállást és türelmet. Reményét fejezte ki, 
hogy a jövőben több ilyen beruházással teszik 
élhetőbbé a várost és lassan eltüntetik a tele-
pülés többi földes útját is. A polgármester itt 
jelentette be, hogy Kerepes Város Önkormány-
zata TOP-os pályázat keretén belül, 400 mil-
lió forintot nyert a Tölgyfa utcában lévő orvosi 
rendelő felújítására, kibővítésére és orvosi esz-
közökkel való felszerelésére. 
 „Szerintem van okunk ünnepelni és a hiva-
talosan átadott Baj-
csy-Zsilinszky Endre 
utca után ez lesz a kö-
vetkező nagy városi 
projekt” – mondta a 
polgármester avató 
beszéde zárásaként.
 P.Gy.

Átadták a Bajcsy- 
Zsilinszky utcát

Szerencsét hozó 
hordógurítással kezdődött az ünnepség 

Kelemen József altábornagy az otthonában

A kettős kereszt avatásán Gyuricza Lászlóval 
és Hidán Csaba történésszel
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Karácsonyi ablakdíszek KEREPESEN 
Az utóbbi két évben egyre több 
kerepesi ház öltöztette ünneplőbe ablaka-
it advent idején, ezért Németi Beáta kép-
viselő idén is megszervezte a karácsonyi 
ablakdíszítést. A „Kerepes, ahogy mi sze-
retjük” Facebook csoportban közzétett fel-
hívásra több mint 24 család jelentkezett, 
így december 24-ig minden nap lesz új ad-
venti ablak, vagyis minden nap – várhatóan 
– sokan csodálják majd meg a kivilágított 
ablaknaptárakat. Az említett Facebook cso-
portba a karácsonyi ablakdíszekről készí-
tett fotók is felkerülnek, így ott is meg lehet 
majd csodálni ezeket a kis remekműveket. 
 Az egyszerű dísznézegetésből a program 
az elmúlt két évben – több helyen – vendég-
várással egybekötött beszélgetéssel egészült 
ki, sokan ugyanis meleg teával, szaloncu-
korral vagy süteménnyel kedveskedtek a lá-
togatóknak. A forró tea és egy baráti jó szó 

HÍREK NEMZETISÉG

A NÖK HÍREIBŐL 

Márton-napi felvonulás
Nagy sikerrel zárult a november 10-én ren-
dezett Márton-nap, amelyet az Önök tá-
mogatásával, illetve a Kerepesi Katoli-
kus Közösségért Alapítvánnyal összefogva 
szervezett meg a Kerepesi Német Kultúr-
egyesület. A program megvalósításához 
tevékeny munkájával hozzájárult a Kere-
pesi Széchenyi István Általános Iskola va-
lamennyi tanára, valamint – az óvodában 
dolgozó – óvodapedagógusok, akiknek ez-
úton is köszönjük a segítő közreműködést!
 A rendezvény napján több száz gyerek 
és felnőtt élvezte az előadást az ősz egyik 
utolsó kellemes estéjén, ahol forró tea, 
puncs, forralt bor és libazsíroskenyér mel-
lett ünnepeltünk közösen. Frajna András 
nyugalmazott plébános megnyitó beszé-
dét követően Springer Friedrich Kerepes 
Város képviselője, a német önkormányzat 
korábbi elnöke, jelenleg a NÖK tagja, kö-
szöntötte a megjelenteket. Gróf Erzsike, is-
kolánk német nemzetiségi pedagógusa 
– aki elsőként kezdte meg a német nyelvok-
tatást Kerepesen – egy csokor virág mel-
lett, eddigi kiemelkedő munkájáért elisme-
rést vehetett át a NÖK-től. 
 A gyerekek német tudását bemuta-
tó csodálatos szép műsor megtekintésére 
nyílt alkalma minden érdeklődőnek, a fel-
lépő tanulók szülei és minden megjelent 
legnagyobb örömére.
 Sokáig beszélgettük a meghitt lampio-
nok fényében az ünnepség résztvevőivel, 
igazi előkarácsonyi hangulatban, forró ita-
lok és lilahagymás, libatepertős zsíros ke-
nyér mellett.

10 éves a Kerepesi  
Német Kultúregyesület 
Végülis a tíz év csak a hivatalos bejegyzés 
dátuma, mivel ezt megelőzően már leg-
alább két évvel, 2010 előtt létrejött a sokak 
által bizonyára ismert stammtisch-klub, 
ami magyarul „törzsasztalt” jelent. Ehhez 
a törzsasztalhoz, – ahogy abban alapítás-
kor megállapodtunk – bárki leülhet, majd 
– az asztalt elhagyva – ismét visszatérhet 
minden kötelezettség nélkül, azaz csak 

egy szabály van: mindenki érezze magát 
jól a körünkben! Egyesületi formában ezt 
azóta is valljuk. Minden szerdán a Kere-
pesi Német Kultúregyesület és a német 
önkormányzat összejövetelt tart a tagjai-
nak. Idén a rendezvényt Erzsébet napkor, 
november 19-én tartottuk, amelyet nagy 
izgalommal vártunk. Természetesen meg-
hívtuk városunk elöljáróit éppúgy, mint a 
civil szervezetek és intézményeik képvi-
seletét is. Nagy örömünkre a Pávakör, a 
Lila akác, a Lovas Cowboyok és a család-
segítő intézmény munkatársai is eljöttek. 
A képviselők közül Nagy Anna és Néme-
ti Beáta képviselők voltak jelen. Kertész-
né Szente Margit korábbi elnök asszony 
és a jelenlegi elnök, Héjjáné Toldi Anna 
és Springer Friedrich nyitotta meg a ren-
dezvényt. Kertészné Manyika és Janko-
vics Gabriella kulturális előadása után, 
régi és újabb videó- és fényképfelvételek-
kel idéztük fel az elmúlt 10 év eseménye-
iből a nyári táborokat, a Sörfesztiválokat, 
a Márton-napokat, a Schwabenzug ren-
dezvényeket, és megannyi fellépést kö-
zel és távol Kerepestől. Felidéztük fény-
képeinkből azon tagjainkat is, akikkel 
közösen kezdtük, de már nincsenek kö-
zöttünk. Drága szeretett Nagy Emi, és 
az Aranyesős tagok, akikkel annyit tán-
coltunk közösen: Barka Marika, Jancsó 
Ica, Gubcsó Julis, Varga Marika. A Lila 
Akác Nyugdíjas Klubos barátainkra, tag-
jainkra is jó szívvel emlékeztünk: Artesz 

Pista, Kissné Ica, Mihalik Jó-
zsi bácsi, Andrási Gyula, Mó-
ricz Gézáné, csak párat említ-
ve közülük. De vannak, akik 
elköltöztek más településre, de 
szívesen gondolunk rájuk is. 
Felidéztük a korábbi NÖK ve-
zetőségeit és egyesületi tag-
jainkat is. Megemlékeztünk 
Szász Andor barátunkra, ki 
motorja volt a hagyományőr-
zésnek (is) és Fatter Misire is, 
aki elnökhelyettes volt. Erre a 
programra ezúttal nem tudott 
eljönni: Szász Andorné Jut-
ka, Herpszt Károlyné Ica. A 
korábbi NÖK elnökhelyettest, 
Burger Pistát is meg kell emlí-
tenem, valamint feleségét Er-
zsikét, aki sokat táncolt velünk. 
Mint mindig, most is velünk 
volt Kovács Zoltán NÖK alapí-
tó tag, aki ezúttal is zenéjével 
tette fel az i-re a pontot. Va-
csora, étel-ital, zene, tánc mel-
lett ünnepeltünk. Késő este ért 
véget a 10. évforduló ünnepsé-

ge, amit a Szilas TV is rögzített.

Sikeresen szerepeltünk a 
nemzetiségi kórusversenyen

Az október végén Biatorbágyon megren-
dezett Német Nemzetiségi Kórusverseny 
szép emlék marad a közösség életében, hi-
szen 2., illetve 3. helyet sikerült az iskolá-
sainknak kiérdemelniük. A 27 fős csoport 
utazását a NÖK busz bérlésével biztosítot-
ta. Útközben a gyerekek kis történelemórát 
kaptak a kerepesi földvárról, a Római erőd-
ről, majd Matuska Szilveszter rémtettéről, 
aki felrobbantotta a viaduktot. A versenyen 
három kategóriában szerepeltek sikeresen 
diákjaink, a legeredetibb és legszebb ki-
állású kórusnak járó díjat is elhoztuk Bia-
torbágyról. Az csak emeli az oklevelek, és 
díjak értékét, hogy „ellenfeleink” többek 
között Solymár, Pilisvörösvár, Budaörs és 
Vecsés kórusai voltak. Gratulálunk ezúton 
is minden fellépőnek és szüleiknek!

Springer Friedrich a NÖK és Kerepes képviselője

A Márton-napi rendezvényt Springer 
 Friedrich Horst  nyitotta meg

Kertészné Szente Margit korábbi elnök asszony,  
a jelenlegi elnök Héjjáné Toldi Anna és Springer Friedrich 

Koccintás a 10 éves Kerepesi Német Kultúregyesület bálján

Szép sikert értünk el Biatorbágyon
a Német Nemzetiségi Kórusversenyen

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!

Hirdetés

A verseny útvo-
nalát – a koráb-
bi rendezvények-
hez hasonlóan 

– a Kerepes külte-
rületének szom-
szédságába eső 
Hungaroring kö-
rüli utakon jelöl-
ték ki. (Szilasliget 

– Mogyoród közöt-
ti ún. volt „vápás” út.) Az utat 2022. de-
cember 29-én, 8-19 óra között zárják le. 
A tényleges futamok 9-18 óra között zaj-
lanak.  December 27-én a versenyzők ré-

szére pályabejá-
rást tartanak, ez 
útlezárással nem 
jár. A verseny so-
rán az útlezáráso-
kat és a szükséges 
pályabiztosítást a 
Hungaroring saját 
rendezői gárdával, 
fizikai akadályokkal 
(mobil kerítések), és 

jelzőszalagokkal hajtják végre. A rendez-
vényt megelőző 4-5 napban plakátokon 
is tájékoztatják a környék lakosait az ese-
ményről és az útlezárásokról.

Útlezárás december 29-én  
a SZILVESZTER RALLYE MIATT

jólesik a hidegben, ezért bízunk benne, hogy 
idén is akad majd olyan ház, ahol nemcsak 
csodálatos díszek megtekintésére nyílik le-
hetőség, hanem egy kis beszélgetésre, teá-
zásra, sütizésre is. Kellemes karácsonyi ké-
szülődést kívánunk mindenkinek!

december 16. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

december 23. péntek KOMMUNÁLIS

december 30. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

január 6. péntek KOMMUNÁLIS

január 13. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

január 20. péntek KOMMUNÁLIS

január 27. péntek KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

DTkH Ügyfélszolgálata

A hulladék- 
gyűjtés rendje:  
2022. DECEMBER

2023. JANUÁR

Idén az újszülettek 
kapnak karácsonyi 
ajándékcsomagot 

A képviselő-testület döntése értel-
mében a karácsonyi ajándékcsomagot – 
a 2022. november 30. napján fennálló ál-
lapotnak megfelelően – a 70 legfiatalabb 
kerepesi gyermeknek ajándékozzák. Az 
ajándékcsomag tartalma: egy db fehér sap-
ka, egy db csörgő, egy db ivópohár, celo-
fánba csomagolva, amelyet „Isten hozott 
Kerepesen” feliratú, karácsonyi mintázatú 
szalaggal kötnek át. A szülőknek az aján-
dékcsomagokat 2022. december 7-15. kö-
zött adják át az arra vállalkozó képviselők.

FENYŐGYŰJTÉS: 
2023. január 13. és január 27.
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OKTATÁS

Márton-napi  
rajzverseny 
GYŐZTESEI

A Széchenyi iskola alapítványával örömmel ad-
tuk hírül az újság egyik előző számában, hogy 
milyen sokan mozdultak meg felhívásunkra, 
hogy az iskola udvarát szebbé, zöldebbé, mél-
tóbbá tegyük a gyermekek számára.
 Most, az ünnephez közeledve arról számo-
lunk be, hogy az udvar ugyan még nem ké-
szült el teljesen, de a mi szívünkben már most 
is hála van. Hála azok felé a szülők, cégek, ta-
nárok, kerepesiek felé, akik eddig is segítették 
munkánkat. Késő ősszel – még kihasználva a ke-
gyes időjárást – részben elkészült az udvari lép-
cső burkolata, köszönet érte Kószó Dávidnak és 
családjának, valamint Fácán Istvánnak. Egyelő-
re a szerszámoknak és a lelkesedésnek is pihen-
nie kell, mint a természetnek, de tavasszal újabb 
megmozdulásra készülünk. A Szülői Munkakö-
zösség jóvoltából sikerült beszereznünk az anya-
gokat a teljes udvar burkolásához, hogy még 
jobban vigyázhassunk a sportudvar pályáinak ál-
lagára. Várjuk a tavaszt és a munkálatok befejezé-
sét és természetesen a segíteni kész embereket!
 Ezúton kívánunk a Kerepesi Gyermekek Köz-
hasznú Alapítvány tagjai és a Széchenyi István Ál-
talános Iskola dolgozói nevében békés, boldog 
ünnepeket minden kerepesi család számára!

HÁLÁVAL  
SZÍVÜNKBEN…A magyar nyelv 

hete ISKOLÁNKBAN

ÓVODAI HÍREK
Bemutató a rendőrnapon  a Csicsergő Óvodában Születésnapi fotókiállítás

Méz-napi kóstolás a Meseliget Óvodában 

A Csicsergő Óvoda 40. születésnapjára  
meghívták a nyugdíjasokat is

Az ovisaink játékosan takarították a lehulott leveleket 

N agy örömünkre megújult a Meseli-
get Óvoda épületének felirata. Az 
évek alatt erősen megkopott betű-

ket az Oravecz család varázsolta újjá, ez-
úton is nagyon köszönjük nekik!
 Október 20-án „Rendőrnapot” tartot-
tunk a Csicsergő Tagóvodában, ahol két 
egyenruhás rendőr segítségével megis-
merkedhettek a nagycsoportos gyerekek 
az ujjlenyomat-készítés rejtelmeivel, beül-
hettek a rendőrautóba és végignézhették, 
ahogy egy óvó néni felveszi a rendőrök tel-
jes védőruháját és rohamsisakját. A rend-
kívül jó hangulatú délelőttöt köszönjük 
Szabóné Berki Bianka rendőr századosnak 
és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság-
nak!
 Október 24-én tartottuk a minden évben 
kötelező tűzriadó próbákat, ahol a gyere-
kekkel begyakoroltuk az épület gyors elha-
gyását.
 November 3-án ünnepeltük a Csi-
csergő Tagóvoda 40. születésnapját: az-
nap délután a tornateremben közösen 
„felköszöntöttük” az óvodát, 
majd az elkészült fotókiállí-
tásról meséltünk a gyerekek-
nek. Végül az „öregekkel”, 
vagyis az óvodából nyugdíj-
ba vonult kollégákkal – egy 
kis vendégség keretében – 
felelevenítettük a 40 év alatt 
összegyűlt sok régi, kedves 
emléket.

 November 4-én a Meseliget Tagóvodá-
ban ún. „Méz-napot” tartottunk, ahol a 
gyerekek megismerkedhettek a méhecskék 
áldásos tevékenységével és a méz hasznos-
ságával, valamint sokféle mézkészítmény 
kóstolására is volt lehetőségünk.
 November 10-én a német nemzetisé-
gi óvodai csoportjainkkal és a szülőkkel 
együtt részt vettünk – a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat által – a Templom utcá-
ban megrendezett Márton-napi rendezvé-
nyen, ahova nagy izgalommal készültünk. 
A kis műsorunk és a lampionos felvonulás 
után jól esett a zsíros kenyér és a meleg tea.
 Az ősz kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt sok munkát ad az óvodakertekben. 
A rengeteg lehullott őszi falevelet közös 
munkával szedjük zsákokba, hogy az-
után a megfelelő helyre elszállíthassák 
azokat.
 December jeles napjai, ünnepei az ad-
venti időszakban az óvodások számára a 
Mikulás érkezése és a karácsony, amit a 
gyerekek nagy-nagy örömmel várnak.

 Az óvó nénik nagy szere-
tettel készülnek arra, hogy 
meglepjék a gyerekeket, de 
ebben a szép, várakozással teli 
időszakban a közösen, csopor-
tonként megalkotott adven-
ti koszorú és a közös gyertya-
gyújtások is fontos részei a 
mindennapjainknak. 

Tajti Krisztina óvodavezető

November második hete meglehetősen mozgalmasan alakult iskolánk 
magyartanárai számára. November 7-11. között ebben a tanévben 
először rendezték meg a magyar nyelv hetéhez kapcsolódó programokat.

Megújult a Meseliget Óvoda felirata Születésnapi ünnepség a Csicsergő Óvodában

Német nemzetiségi csoportjainkkal részt  
vettünk a Márton-napi felvonuláson

B aloghné Móczár Zsuzsanna tanár-
nő változatos és sokszínű feladato-
kat készített tanulóink számára: he-

lyesírási versenyt szervezett, illetve egy 
digitális felületre feltöltött tíz legszebb ma-
gyar szóról kellett szavazni, nyelvi témájú 
mémeket kellett készíteni, valamint fogal-
mazást írni a tanulóknak. Ezeknek a verse-
nyeknek, szavazásoknak az eredményéről a 
későbbiekben adunk tájékoztatást.
 November 11-én, pénteken újabb két ese-
mény színesítette iskolánk életét. Restás And-
rea tanárnő erre a péntek délelőttre egy író-
olvasó találkozót szervezett Wéber Anikó 
fiatal írónővel, akitől diákjaink a közelmúlt-
ban két regényt is olvastak. A találkozón két 
egymást követő időpontban körülbelül 60-70 
felső tagozatos gyermek vett részt, mely on-
line formában valósult meg. A baráti hangu-

Intézményünk kiemelt programja a 
minden tanév novemberében lebonyolított 
„nyílt nap”, amely célja, hogy betekintést 
nyújtson a leendő elsős gyermekek szüleinek 
az iskola működésébe, életébe a tanórán és 
azon kívül is. 2022. 11. 16-án, 8 órától 11 órá-
ig, kilenc pedagógus tanítási szokásait, stí-
lusát, gyerekekkel való interakcióját figyel-
hették meg az érdeklődő szülők. Láthattak 
testnevelés-, matematika-, kör-
nyezetismeret- és nyelvtanórákat 
a leendő elsős tanító nénik tol-
mácsolásában, illetve az angol-, 
német- és táncoktatásba is be-
tekintést nyerhettek. Több, tan-
órán alkalmazható munkafor-
mát igyekeztünk megmutatni, 
a hagyományos frontális mun-
kától az alkalmazkodást és ösz-

A Kerepe-
si Széchenyi Ist-
ván Általános 
Iskolában a lám-
pás felvonulás 
után, november 
11-én követke-
zett a rajzpályá-
zat eredményhirdetése. Ezt minden évben 
megrendezzük az alsó tagozaton. A sok 
gyönyörű alkotás nehéz helyzetbe hozta a 
zsűrit, de végül megszületett a döntés. A 
három első helyezett igényes és ötletekkel 
gazdag rajzokat készített.
 Első helyezést ért el Baricsa Zoé 4.a, 
Sípos Enikő 4.b, Tihanyi Anita 4.a, máso-
dik díjban részesült Varga Sára 4.a, a har-
madik helyezésért járó elismerést Pilvein 
Panka 4.a érdemelte ki. A zsűri különdíját 
Stremnitzer Konrád 4.a vehette át.
 Gratulálunk a nyerteseknek. Köszönjük 
DÖK-nek a támogatást és a jutalmakat.
 Mindannyiunk örömére – az adventi 
időszakban – a szülők és a tanulók az isko-
la ablakának díszeként, akár minden nap 
megcsodálhatják az alkotásokat. Gróf Tiborné

latú beszélgetéseken a diákok kérdéseket tet-
tek fel az írónőnek, amelyek között akadtak 
személyesebbek, illetve a két olvasott regény-
nyel, Az osztály vesztesével és az El fogsz 
tűnni című kiadványokkal kapcsolatosak is. 
A gyerekek élvezték a rendhagyó irodalom-
órákat, amit a leginkább az bizonyít, hogy fo-
lyamatosan kérdeztek és ha kétszer ennyi idő 
állt volna rendelkezésre, akkor azt is kitöltöt-
ték volna érdeklődő felvetéseikkel.
 Az író-olvasó találkozóval még nem ért vé-
get a napi események sora. Délután fél 3-kor 
kezdődött a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
iskolában rendezett fordulója, melyre ebben a 
tanévben is nagyon sokan jelentkeztek isko-
lánk felső tagozatáról. A versenyen 52 tanu-
lónk 13 csapatban mérhette össze tudását az 
Észak-Pest megyei régió valamennyi iskolá-
jának tanulóival. Ezúton is gratulálunk a csa-
pattagoknak a tisztes helytálláshoz! Iskolánk 
legjobb eredményét a 8.b osztály (Gáspári 
Gergely, Gili Máté, Tőzsér Levente) KANA-
PÉ nevet viselő csapata érte el. Ők a nyolca-
dik évfolyamosok 61 csapata közül az előkelő 
15. helyet szerezték meg. Nekik külön gratu-
lálunk az elért eredményükhöz! Szintén gra-
tuláció és köszönet illeti a verseny precíz, 
színvonalas lebonyolításában és a gyerekek 
felkészítésében részt vevő kollégákat is!  

NYÍLT NAP  
az iskolában 

szedolgozást igénylő kooperatív csoportmun-
káig. Az óravezetés gördülékenysége mellett 
nagyon fontos volt számunkra, hogy a szü-
lők megismerjék - a tanításon keresztül - az 
egyéniségünket, valamint a gyerekekhez 
való hozzáállásunkat. Megtisztelőnek érez-
tük a nagyfokú érdeklődést a tanóráink és a 
pedagógusok iránt. Bízunk benne, hogy va-
lamennyi szülő kellemes élményekkel gaz-
dagodva távozott a nyílt napról. A következő 
fórum, ahol találkozhatunk egymással, a feb-
ruárban megtartandó közös tájékoztató szülői 
értekezlet lesz, ahol intézményünk vezetősé-
ge és a leendő elsős osztályfőnökök - a szülők 

informálásán kívül - 
kötetlen beszélgetés 
keretében válaszol-
nak majd a felmerü-
lő kérdésekre. Szere-
tettel várunk minden 
érdeklődő anyukát 
és apukát!

 – a leendő elsős 
osztályfőnökök –

A 2023–2024-es tanév leendő elsős 
tanítói Kiss Mariann, Vajda Henrietta
és Sallai Krisztina
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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 életjáradékot 
fizetne idős személynek ingatlanért cserébe. 
Telefon 18 óra után: 06-20-349-1470

Fiatal diplomás házaspár életjáradéki  
szerződést kötne idős hölggyel vagy úrral.  
Tel.: 06-30/965-0495

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

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!

Hirdetés

A programon részt vett Gyuricza 
László polgármester úr és Tóth At-
tila, Pilisszentlászló polgármestere, 

Zombori Hubertné, a Kulturális és Népjó-
léti Bizottság elnöke, Nagy Irén képvise-
lő, Tarnóczki Lászlóné a Kerepesi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kós-
pallag, Pilisszentlászló és Kerepes Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, 
valamint Kerepes város civil szervezetei-
nek képviselői. A polgármester úr, és az el-
nökség köszöntése és a testvérszervezetek 
megható műsora után vidám vacsoraesttel 
ünnepeltünk. A műsoros estet a „Bori néni 
orvosnál” című rövid színpadi előadással 
kezdte az Aranyeső, a jelenetet Iancovici 
Gabriella állította össze. Botos Katalin, 
Kóspallag Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzatának elnöke kérte, hogy hallgas-
suk meg együtt Koncz Zsuzsa: „Azt hiszed, 
hogy nyílik még a sárga rózsa?” című da-
lát. Ezt követően bemutatta a „vidám túl-
élő” előadását. Pilisszentlászló Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzata szlovák és 

magyar nyelvű dalokat adott elő. A műsort 
az Aranyeső zárta egy Kárpát-medencére 
jellemző körtánccal. 
 Usák István az Aranyeső alelnöke, Gyu-
ricza László polgármester úrral, Botos Ka-
talinnal, Kocsis Borival, a Pávakör Egye-
sület elnökével együtt köszöntötte a 15. 
évfordulóját ünneplő Aranyeső tagjait kép-
viselő Baran Annát. A Művelődési Ház 
igazgatója, Farkas Zsuzsanna külön erre az 
eseményre készítettet tortával fejezte ki el-
ismerését.
 A csapat tagjait megajándékoztuk egy 
Aranyeső-, Ezüst Évek Egyesület címkével 
ellátott, mogyoródi Babicz pincészetben 
palackozott borral. Pilisszentlászlói zenész 
barátaink fergeteges hangulatot varázsol-
tak, így egész este teltház volt a parketten. 
Baran Anna munkásságát és a hagyományt 
volt hívatott bemutatni sikeres szelfi falként 
is működő „babakiállításunk”.  Az est si-
keréhez nagyban hozzájárult az Aranyeső 
tagjainak felkészültsége és fáradhatatlan 
vendéglátása, a vacsorát a Kisgömböc Ét-
terem prezentálta, míg az üdítők beszerzé-
sében Nagy Irén képviselőasszony nyújtott 
támogatást. A rendezvény létrejöttét Kere-
pes Város Önkormányzata támogatta.

Az elmúlt 15 évről 
Az egyesület alapítói és mai tagjai min-
den globális és napi gondot félretéve töl-
tik együtt szabadidejüket, építenek újabb 
és újabb programokat, lételemük a jókedv, 
a nevetés.

 A vidám, sziporkázó alapítótagoknak 
köszönhetően számtalan szórakoztató szín-
padi produkcióra emlékezhetünk. A mai 
napig fontos a kerepesi hagyományok, nép-
szokások megjelenítése énekben, táncban, 
valamint a hagyományok felelevenítése a 
színpadon. A szabadidő tartalmas eltöl-
tésének része a gyógyfürdő-látogatás, az 
utóbbi években jártunk Kecskeméten, Pár-
kányban, Esztergomban, Mezőkövesden a 
Zsóry-fürdőben és Demjénben. Ismeretter-
jesztő kirándulásaink is nagyon népszerű-
ek voltak, emlékezetes marad a Mercedes-
Benz gyár, az etyeki Korda Filmstúdió, a 
Méricske Múzeum, a tatai Fényes Tanös-
vény és a Liszt Ferenc Repülőtér megláto-
gatása. 
 Első nemzetközi kapcsolatunk a var-
sói Jószomszédok szervezettel indult. Öt 
éve működünk együtt a Fiumében élő ma-
gyar testvérszervezet tagjaival. Közö-
sen emlékeztünk meg Polában/Pulában a 
Szent István hajó elsüllyedésének 100. év-
fordulóján. Felléptünk a Trsat várban ha-
gyományos viseletben, kánkántánccal. 
Kiemelkedő előadásnak számít Éva Vio-
la: „Szeretlek Élet” rövid írásának szín-
padi feldolgozása és előadása Kerepesen 
és Fiumében is. Velük együtt indítottuk 
el történelmi utazásainkat a Fiume-Pola 
történelmi helyszínek, a Harkány-Siklós-
Eszék-Pécs és a Kehidakustány-Sümeg-
Keszthely jelentős emlékhelyeinek felkere-
sésével.
 Köszönet az alapítóknak és a mai tagok-
nak a sok mosolyért, humorért, az akkori 
elnökségnek Nagy Bélánénak, Barka Má-
riának és Baran Annának a végtelen türele-
mért és a sok-sok munkáért, amivel elindí-
tották a csapatot!

Baran Józsefné, Rózsás Erika, Usák István 

15 ÉV nem mondható  
el 15 mondatban

November 5-én ünnepelte 15 
éves évfordulóját a 2007 óta be-
jegyzett szerve zetként működő 
Aranyeső-, Ezüst Évek Egyesület.

CIVILEK

JUBILEUMOT ÜNNEPELTEK A NYUGDÍJASOK

A vendégeket Rózsás 
Erika köszöntötte

Vidám jelenetet adott elő az Aranyeső

A Pilisszentlászlói Nyugdíjas Klub

Botos Katalin, Kóspallag Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzatának elnöke

A pilisszentlászlói zenész barátaink 
fergeteges hangulatot varázsoltak

MENETREND

MEGÁLLÓHELY NEVE M M M M M T TSZ M M M M T TSZ M M M V
HÉV érkezik Gödöllő felől 4:57 5:27 5:27 6:12 6:42 7:12 7:12 8:19 10:27 13:57 14:57 15:57 15:57 17:12 17:57 21:15

Misejárat
HÉV érkezik Budapest felől 4:53 5:23 5:54 6:07 6:37 7:08 7: 08 8:23 10:28 13:28 14:58 16:10 16:10 17:28 18:10 21:43 

Kerepes HÉV állomás 4:58 5:28 5:55 6:20 6:48 7:15 7:15 8:30 10:30 14:07 15:00 16:16 16:16 17:31 18:15 21:45 08:35
21-es km. kő 4:59 5:29 5:56 6:21 6:49 7:16 7:16 8:31 10:31 14:08 15:01 16:17 16:17 17:32 18:16 21:46 8:36
Szilasligeti elágazás 5:00 5:30 5:57 6:22 6:50 7:17 7:17 8:32 10:32 14:09 15:02 16:18 16:18 17:33 18:17 21:47 8:37
Posta - - - - - - - - - - - - - - - - 08:39
Szabadság u. - - - - - - - - - - - - - - - - 08:40
Templom - - - - - 7:18 7:18 8:33 10:33 14:10 15:03 16:19 16:19 17:34 18:18 21:48 8:42
Patkó - - - - - 7:19 7:19 8:34 10:34 14:11 15:04 16:21 16:21 17:35 18:19 21:49 8:43
Templom - - - - - 7:21 7:21 8:36 10:36 14:13 15:06 16:22 16:22 17:37 18:21 21:51 -
Szilasliget elágazás - - - - - 7:22 7:22 8:37 10:37 14:14 15:07 16:23 16:23 17:38 18:22 21:52 - 
Iskola - - - - - 7:24 7:24 8:39 10:39 T14:15 15:09 16:25 16:25 - - - - 
Tölgyfa utca - - - - - 7:26 7:26 8:40 10:40 T14:16 15:10 16:26 16:26 - - - - 
Posta 5:02 5:32 5:59 6:24 6:52 7:27 7:27 8:42 10:42 14:18 15:12 16:27 16:27 17:39 18:24 21:54 - 
Hegy u. I. - - - - - - - - - - - 16:29 - - - - - 
Berzsenyi utca - - - - - - - - - - - 16:30 - - - - - 
Hegy u. II. - - - - - - - - - - - 16:31 - - - - - 
Békeu.-Sólyom u. sarok 5:03 5:33 6:00 6:25 6:53 7:28 7:28 8:43 10:43 14:19 15:13 16:32 16:28 17:40 18:25 21:55 - 
Szilasliget HÉV állomás 5:04 5:34 6:01 6:26 6:54 7:29 7:29 8:44 10:44 14:20 15:14 16:33 16:29 17:41 18:26 21:56 - 
Wesselényi u. 5:05 5:35 6:02 6:27 6:55 7:30 7:30 8:45 10:45 14:21 15:15 16:34 16:30 17:42 18:27 21:57 - 
Szondi u. 5:06 5:36 6:03 6:28 6:56 7:31 7:31 8:46 10:46 14:22 15:16 16:35 16:31 17:43 18:28 21:58 - 
Szilasliget -Kemping 5:07 5:37 6:04 6:29 6:57 7:32 7:32 8:47 10:47 14:23 15:17 16:36 16:32 17:44 18:29 21:59 - 

MEGÁLLÓHELY NEVE            VISSZA IRÁNY
Szilasliget - Kemping 5:07 5:37 6:04 6:29 6:58 7:34 7:39 8:50 10:50 14:24 15:45 16:38 16:38 17:50 18:30 22:00 - 
Szondi u. 5:08 5:38 6:05 6:30 6:59 7:35 7:40 8:51 10:51 14:25 15:46 16:39 16:39 17:51 18:31 22:01 - 
Wesselényi u. 5:09 5:39 6:06 6:31 7:00 7:36 7:41 8:52 10:52 14:26 15:47 16:40 16:40 17:52 18:32 22:02 - 
Szilasliget HÉV állomás 5:10 5:40 6:07 6:32 7:01 7:37 7:42 8:53 10:53 14:27 15:48 16:41 16:41 17:53 18:33 22:03 - 
Békeu.-Sólyom u. sarok 5:11 5:41 6:08 6:33 7:02 7:38 7:43 8:54 10:54 14:28 15:49 16:42 16:42 17:54 18:34 22:04 - 
Hegy u. I. - - - - - 7:40 - - - - - - - - - - -
Berzsenyi utca - - - - - 7:41 - - - - - - - - - - -
Hegy u. II. - - - - - 7:42 - - - - - - - - - - -
Posta 5:12 5:42 6:09 6:34 7:03 7:44 7:44 8:55 10:55 14:29 15:50 16:45 16:45 17:55 18:35 22:05 - 
Iskola - - - - - 7:46 7:46 8:57 10:57 14:31 - - - - - - - 
Tölgyfa utca - - - - - 7:48 7:48 8:59 10:59 14:33 - - - - - - - 
Szabadság u. 5:13 5:43 6:10 6:35 7:04 7:50 7:50 9:01 11:01 14:35 15:51 16:46 16:46 17:56 18:36 22:06 - 
Templom 5:15 5:45 6:11 6:36 7:06 7:52 7:52 9:03 - - - 16:48 16:48 - - - - 
Patkó 5:17 5:46 6:13 6:39 7:08 7:54 7:54 9:05 - - - 16:50 16:50 - - - 09:50 
Templom 5:18 5:47 6:14 6:40 7:09 7:55 7:55 9:06 - - - 16:51 16:51 - - - 09:51 
Szilasligeti elágazás 5:19 5:48 6:15 6:41 7:10 7:56 7:56 9:07 - - - 16:52 16:52 - - - 09:52 
Posta - - - - - - - - - - - - - - - - 09:53
Szabadság u. - - - - - - - - - - - - - - - - 09:55
21-es km. kő 5:20 5:49 6:16 6:42 7:11 7:57 7:57 9:08 11:03 14:37 15:53 16:53 16:53 17:58 18:38 22:08 09:56 
Kerepes HÉV állomás 5:21 5:51 6:17 6:43 7:12 7:58 7:58 9:09 11:04 14:38 15:54 16:54 16:54 17:59 18:39 22:09 09:57 

HÉV indul Budapest felé 5:27 5:57 6:19 6:49 7:19 8:12 8:12 9:27 11:27 14:57 15:57 16:57 16:57 18:12 18:42 22:15
Misejárat

HÉV indul Gödöllő felé 5:23 5:54 6:23 6:53 7:23 8:23 8:23 9:28 11:28 14:40 15:58 16:58 16:58 18:10 18:40 22:52 

KEREPES HELYI AUTÓBUSZ-JÁRAT MENETRENDJE – ÉRVÉNYES: 2022. OKTÓBER 1-től

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK – Munkanap: Általában hétfő-péntek figyelemmel a pénzügyminiszter munkanap áthelyezéssel kapcsolatos, hatályos rendeletére is • Egyházi ünnepnapok: Húsvét mindkét napja,  
Pünkösd mindkét napja, Augusztus 20-a, Karácsony mindkét napja • JELMAGYARÁZAT – Munkanapokon: M, Tanítási napokon: T, Tanszünetben: TSZ , Vasár- és egyházi ünnepnapokon (melyeken az autóbusz közlekedik): V
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HITÉLET

Advent azt jelenti várakozás. A keresztyén vára-
kozás majdnem kétezer éve kettős, Jézus születése napját és visszajöve-
telét is várjuk. A világ ezt az ünnepet már régóta próbálja elvenni. 

Az ünnepek életünk fontos, 
meghatározó alkalmai. Az idő rohanásában mindig 
örömet jelentenek. Valami szín, fény, csodás hangulat 
érkezik a hétköznapjaink szürkeségébe. Az ünnep ezért 
is szív-történet. Szeretünk ünnepelni, és ünnepet ajándé-
kozni, varázsolni másoknak is. Mindent megteszünk érte. 
Nem véletlen, hogy ez így van: Isten képmásai vagyunk.

REFORMÁTUS EGYHÁZ

 „Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő  
egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.” (1 János 4, 9)

KALENDÁRIUM
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

T élapó, fenyőünnep, de 
a világi értelemben vett 
szeretet ünnep hangsú-

lyozásával is. Iskolás tanköny-
veinkben is sokszor találkoz-
tunk azzal a tévedéssel, hogy az 
egyház a régi pogány ünnepeket 
akarta megkeresztelni és ezért 
tették a téli napforduló idejé-
re Jézus születését. Pedig az ok 
egészen más. Jézus fogantatását 
húsvétra datálják. Húsvét a ta-
vaszi napéjegyenlőséget követő 
első holdtölte utáni vasárnap. Ez 
legkorábban március 24-e, így a 

A tyánk ugyanis min-
dig a szív-történetek-
re törekedett. A Szent-

írás írói arról tanúskodnak, 
hogy ő mindig úgy cseleke-
dett, és cselekszik ma is, hogy 
ünnepet szerezzen mindany-
nyiunk életében. Minden ter-
ve, lépése, üzenete erről szól. 
Nincs olyan ember – nem élt, 
és nem is lesz –, aki ebbéli ter-
vén kívül lenne: mindenki ré-
szese az örömet, ünnepet szer-
ző akaratának. A mindenható 
mindig többet adott, mint amit 
mi el tudtunk volna képzelni, 
meg tudtunk volna álmodni. 
Igazi csodát tesz: a háborúsá-
gok között békét teremt, a sze-
génységbe gazdagságot hoz, a 
magányba társra találást, a ha-
lálba életet, az ürességbe tel-
jességet. Teheti, mert van hoz-
zá hatalma, szeretete. Mindent 
megtett, megtesz értünk, még 
a lehetetlent is!

 Egykor ezt üzente népének 
prófétáján keresztül: „Én újat 
cselekszem, most kezd kibonta-
kozni – talán nem tudjátok? Már 
készítem az utat a pusztában, a 
sivatagban folyókat fakasztok” 
(Ézs 43,19). Hiszem, hogy ez az 
igeszakasz nekünk is szól, nem 
csupán Izraelnek! A „most” 
élethelyzetében érint meg min-
ket az Úr, hogy csodálatos szív-
történetet, ünnepet szerezzen. 
Az ünnep ugyanis mindig jelen 
idejű, mindig most van, most ér 
el minket. Ezért szól hozzánk is: 
„jövök, érkezem”!
 Az advent időszaka éppen 
erről szól. Az adventus domini 
az Úr érkezését jelenti, azt, 
hogy hozzánk, közénk, értünk 
jön. Ezzel mindig valami új 
kezdődik a világunkban, vala-
mi csodálatos, valami ünnep-
pel teli – az, amikor az Teremtő 
minket ünnepel. Megajándékoz 
önmagával, közösségbe kerül 

kilenc hónapos magzati létből a 
december 24-e adja Jézus szüle-
tése napját.
 Karácsony bizonyos érte-
lemben tényleg a szeretet ün-
nepe, de nem az emberi szere-
tet, hanem az Isten szeretetének 
az ünnepe. Isten az ember iránti 
végtelen szeretetét mutatja meg 
abban, hogy egyszülött Fia em-
berré lesz, megszületik erre a 
világra, megéli az emberi élet 
küzdelmeit, nyomorúságait, el-
szenvedi a rágalmakat, igazság-
talanságokat, végül meghal ér-

tünk. Halála az ember bűnéért 
bemutatott áldozat, hogy Isten 
haragját elvegye rólunk és meg-
nyissa az utat az Isten országá-
ba, egy más világban való, más 
minőségű örök életre. A Ke-
resztyén világ a megváltó meg-
születését ünnepli, aki meg-
szabadít a bűn és halál átkától, 
megszabadít a földi létünk utáni 
örök sötétségtől. Mivel a Meg-
váltó egy e világra született sze-
mély, ezért hit által és lelki mó-
don ma is lehet vele találkozni. 
A hívő számára így Jézus nem 

egy régen megszületett kis cse-
csemő, hanem a világ megvál-
tója, a mindenség ura, akivel élő 
kapcsolata van, azaz beszélget 
Vele. Továbbá Isten szeretetének 
bizonyítéka. Nem abban van az 
Isten szeretete, hogy megóv min-
den bajtól, vagy hogy sikeresek, 
gazdagok, győzedelmesek le-
szünk. Jézus élete sem ilyen volt. 
Ez a földi világ olyan, amilyen, 
de Isten itt is velünk van és át-
visz minket az igazi túlsó partra.
 Református istentisztelet 
minden vasárnap 9.00-kor az új 
Gyülekezeti Központunkban.
 Ünnepi istentiszteleteink: 
december 24-én 15.00 órakor 
és december 25-26-án 9.00-kor.
 Koncz Zoltán református lelkész

velünk, amelyben együtt éljük 
meg a ma örömét: Isten és em-
ber egymásra találását. 
 A mostani advent ebben lehet 
különleges: hozzád is érkezik 
– lendíteni, felemelni, átölelni, 
szeretni, menteni. Éld át a Bib-

lia olvasásában, az imádkozás-
ban, a gyülekezeti közösségbe 
érkezésedben a vele való talál-
kozás örömét, hogy igazi, elve-
hetetlen, örökké tartó ünneped 
legyen!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

A Kerepesi Katolikus Egy-
házközség és a Katolikus Kö-
zösségért Alapítvány – hagyo-
mányteremtő és közösségépítő 
szándékkal – az advent ünnepé-
nek szépségét minden kerepesi 
számára szeretné megmutat-
ni. Így idén első alkalommal a 
templomkertben is felállítot-
tak egy nagy adventi koszorút, 
amelyet Frajna András nyu-
galmazott plébános áldott meg 
a Szent Anna-templom kert-
jében. A szervezők úgy véle-
kednek, hogy a karácsony és 
az advent vallástól függetlenül 
mindenkié, ezért is hívják Ke-
repes valamennyi lakosát az ün-
nepségsorozatra és a gyertya-
gyújtások alkalmaira. Az első 
gyertya – amit november 26-án 
gyújtottak meg - a hitet jelké-
pezi. December 3-án 17 órakor 
a remény gyertyájának meg-
gyújtásával folytatták a várako-
zás időszakát. Advent harmadik 
vasárnapját megelőző szomba-
ton – de cember 10-én –  pedig 
az „öröm” gyertyája is égni fog. 
Advent utolsó vasárnapján, dec-
ember 18-án 16 órától pedig – a 

felújított orgona hivatalos átadó-
ja alkalmából - ünnepi koncert-
re várnak minden érdeklődőt a 
Szent Anna-templomba. 
 A Kerepesi Katolikus Kö-
zösségért Alapítvány által 
megpályázott programsoro-
zat egyik elemeként készült el 
az adventi koszorú. Hálás kö-
szönet a Glansya Fényszerviz-
nek, hogy elkészítették a gyer-
tyákat, Ary Attilának a koszorú 
vázáért, a Szívvirág virágüz-
letnek a dekorációért, Fehér 
Attilának az elektromos szere-
lésért és Nagy Anikó képviselő-
nek a befejezéshez nyújtott se-
gítségéért.
 Az adventi koszorút a Ke-
repesi Katolikus Közössé-
gért Alapítvány, a Városi Ci-
vil Alap pályázat keretében 
(VCA-KP-1-2022) valósította 
meg a 110 éves kerepesi Szent 
Anna-templom programsoro-
zatban.

Adventi kézműveskedés

Mikulás-sapkás polgárőr 
segítette az iskolások  
biztonságos közlekedését

Egyházközségünk 
és Alapítványunk adven-
ti kézműveskedést szervezett 
november 26-án a plébánia kö-
zösségi termébe. Szerencsére 
nagyon sokan eljöttek a meg-
hirdetett programra és sok szép 
alkotás készült. A program si-
keres megvalósításához Balogh 
Tünde szakértelmével, és az ál-
tala hozott megszámlálhatatlan 
kiegészítővel járult hozzá.

HÍREK

Az advent MINDENKIÉ

Adventi  
orgona koncert

A kerepesi Római Katolikus 
Egyházközség szeretettel hívja 

Önöket egy adventi koncert  
keretében a megújult és tovább-
fejlesztett orgonánk átadására

Helyszín: Szent Anna-templom, Kerepes
2022. december 18. 16 20

(előtte 16 órától közös gyertyagyújtás a templomkertben)

Az orgonát átAdjA és bemutAtjA  
Rieth József és Kurucz Róbert a Koppel Kft. képviseletében

Fellépő művészek:
Dr. Varga László orgonaművész • Szentgáli-Tóth Áron kántor

Lencse Balázs Gyula kántor • Lobmayer Márton kántor

„Menjünk fel együtt az Úr hegyére”
Az orgona felújítása Magyarország Kormányának  

a VKT-FELÚJÍTÁS-22 pályázat keretében,  
valamint egyházközségi támogatással valósult meg.

December 5-én és 
6-án Mikulás-sapkás pol-
gárőr segítette az iskola előtt 
az intézménybe igyekvő 
gyermekek és szülők bizton-
ságos közlekedését. A jeles 
napon Sallai András polgárőr 
szaloncukorral ajándékozta 
meg a gyermekeket. A Kere-
pesi Polgárőr Egyesület te-
kintettel arra, hogy az okta-
tási intézmény környékén a 
reggeli becsengetés előtt je-
lentősen megnövekszik a for-

galom, egész évben segíti a 
tanulók balesetmentes köz-
lekedését. Mikulásnapi aján-
dékként december 5-én reg-
gel egy Homok dűlőben élő 
kislány – Győrki Linetta – kí-
vánságát teljesítve a polgár-
őrök villogó járőrautóval 
hozták az iskolába a diákot. 
Tischler János az egyesület 
elnöke elmondta, hogy jövőre 
minden hónapban egy tanulót 
hasonló módon szeretnének 
az iskolába eljuttatni. 

A plébánia közösségi termében 
készültek az adventi díszek 

A foglalkozást  
Balogh Tünde 
vezette
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Kerepes  
Béke utca 2.

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

Akciós ajánlatunk:
nov. 30-tól dec. 13-ig

Lindt 
Lindor

Milk, 
Assorted

200 g, 
9495 Ft/kg

Dobrowolscy 
Meggyesi 
sült karaj

 1 899   Ft

 1 599   Ft

 499   Ft

 2 699   Ft

 4 099   Ft/kg

Balatonboglári  Halászlé
 pontyszeletekkel 1 kg

Tiltott 
Csíki sör
Székely sör
Szűretlen 
Csíki sör
6 %, 0,5 l, 998 Ft/kg

Ceres Bejgli
 mákos, diós
50 % töltelékkel
400 g, 3998 Ft/kg

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

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

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
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SZERVUSZ, KEREPES
KEREPES VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap közepén. 

Kiadó: Polgár Gyula egyéni vállalkozó, 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
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

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
Németh Jánosné 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, 06-28 /524-600, 06 28/524-630
Kerepesi Polgárőrség: 06-20/4216094
Közterület-felügyelet: Ecsedi Tamás, Veres Péter
kozteruletfelugyelo@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, titkarsag@kerepes-szechenyi.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
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 

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

 

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!



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

tüzifa készletről  
folyamatosan elérHető!

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!


