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KÖZEL 66 MILLIÓ FORINT  
TÁMOGATÁST KAP Kerepes  
a megemelkedett energia- 
költségek kompenzálására 

LEZÁRJÁK A HÉV-ÁTJÁRÓT

Gyuricza László nyitotta meg az ünnepséget

Husák István, Rózsás Erika,Iancovici Gabriella 
és Gilicze Márta színművész 

Orlovity Szilárd Dancs Judit felkészítő tanárral 
négykezes zongorajátékot adott elő

Több Petőfi leszármazott 
is eljött, a képen  Balogh 
István és Puppi Barbara

A szervezők kávéházi hangulatot teremtettek 

A Lila Akác Nyugdíjas Klub és a Német 
Kultúrális Egyesület  megzenésített 
Petőfi verseket adott elő 

A kormány a 
tízezer lakos felet-
ti városok és fő-
városi kerületek 
energiaár-emel-
kedés miatti tá-
mogatásáról dön-
tött januárban 
mintegy 44 mil-
liárd forint érték-
ben.  Magyaror-
szág Kormánya 
tavaly felmérte 
az önkormányza-
tok energiahelyze-
tét, ezt figyelem-
be véve kaphatják 
meg a települések 
a segítséget. November végén 
a Miniszterelnökségen Bal-
la György miniszteri biztos 
Gyuricza László polgármes-
terrel és dr. Udvarhelyi Ist-
ván jegyzővel tárgyalt a meg-
növekedett rezsiköltségeikhez 
nyújtandó állami hozzájáru-
lásról. Ennek köszönhetően 
Kerepes azok közé a város-
ok közé került, amelyeknek a 

A fák gondozási  
munkálatai miatt  
2023. február 13-án 7.30-tól 
17.00-ig lezárják a HÉV-át-
járót, valamint a Sólyom utca 
és a Mogyoródi út képen je-
lölt szakaszát. Váratlan és a 
feladat elvégzését akadályozó 
időjárás esetén február  
17-én 7.30-tól 17.00-ig pótol-
ják a munkálatot. A lezárt út-
szakasz és HÉV-átjáró helyett 
a kistarcsai HÉV-átjárót tud-
ják igénybe venni, valamint a 
Hegy utca irányába lehetséges 
kerülni.
 A fák gondozása és visz-
szavágása nemcsak a Mogyo-
ródi úton élő lakosok, hanem 
mindannyiunk érdeke, ezért a 

HÍREK

A díszpolgári címről és a kitüntetések, elismerések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése és 2. § alapján 
„KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím  
adományozható az alábbiak szerint:
Az elismerés, ragaszkodás és tisztelet legméltóbb kifejezése-
képpen adományozható a „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” 
cím Kerepes Város Önkormányzata Kerepes közéletének ki-
emelkedő személyiségei, vagy azok számára, akik a település, 
illetve Magyarország érdekében kifejtett kiemelkedő tevé-
kenységükkel – életművükkel – a települést tiszteletre méltó-
an szolgálták, vagy szolgálják. 
 A „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet a polgármes-
ter, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzat állandó 
bizottságainak elnökei által alkotott munkacsoport javasla-
ta alapján Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te évenként egy élő és posztumusz adományozással egy el-
hunyt személy részére, határozattal adományozhatja.
 A díjat a polgármester ünnepélyes keretek között a március 
15-i, vagy augusztus 20-i nemzeti ünnepen adja át.
 A kitüntetett személy díszoklevelet és emlékplakettet kap, 
amelynek hátlapján a „KEREPES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” felirat, 
valamint az adományozás évszáma gravírozással szerepel.  Az 
elismerés részeként a díszpolgárt bruttó 150 000 forint össze-
gű pénzjutalom illeti meg.
 A CÍM ADOMÁNYOZÁSÁT INDÍTVÁNYOZHATJÁK:
   a)   Kerepes Város Képviselő-testületének  

és a Képviselő-testület bizottságainak tagjai,
   b)   nemzetiségi önkormányzatok tagjai,
   c)   jegyző, aljegyző,
   d)   a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  

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

   e)    történelmi egyházak,
   f)   a településen működő intézmények vezetői,
   g)   bármely, Kerepesen lakóhellyel rendelkező választópolgár.
 Az indítványozók a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátarto-
zójuk kitüntetésben történő részesítését nem indítványozhat-
ják. Az indítványozókat - határidő megjelölésével - javaslatté-
telre hirdetményben kell felhívni, melyet a helyben szokásos 
módon kell közzétenni.
 A javaslattételre rendelkezésre álló határidő  
 2023. február 15. napja. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző

Hirdetmény díszpolgári  
cím adományozására

Magyar Kormány segítséget 
nyújt (összesen 138 telepü-
lés számára biztosítanak tá-
mogatást). 
 Kerepes 65 millió 821 ezer 
855 forint kompenzációt kap 
az energiaár-emelkedés hatá-
sainak enyhítésére! A támo-
gatásért cserébe az érintett te-
lepülésektől takarékosságot 
kérnek.

munkálatok elvégzéséhez szí-
ves türelmüket és megértésü-
ket kérjük!

Kerepes Város Önkormányzata

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak 
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon véglegesítette a 
Himnusz kéziratát Szatmárcsekén. Erkel Ferenc 1844-ben zenésítette meg a 
verset, a Himnuszt a magyarok közmegegyezése tette nemzeti imádsággá, 
hivatalossá azonban csak 1989-ben vált, amikor bekerült az Alkotmányba. 

E zen a napon országszerte tartanak 
rendezvényeket, irodalmi esteket, 
színházi előadásokat, koncerteket, 

kiállításokat. Kerepesen már szép hagyo-
mány, hogy ilyenkor a művelődési házban 
ünnepi műsorral emlékeznek meg nemze-
ti imánk, a himnusz megszületéséről. Idén 
éppen 200 esztendős Kölcsey Ferenc ver-
se. Erre az alkalomra civilek támogatásával 
állítottak össze egy ünnepi műsort. A szer-
vezők úgy gondolták, hogy a kultúra napjá-
hoz méltó lehet a 200 évvel ezelőtt született 
nagy költőnk előtt tisztelegni, vagyis Petőfi 
Sándorról egy emlékműsort összeállítani. 
Kerepesen ennek a programnak a megszer-
vezését az is indokolta, hogy Petőfi leszár-
mazottai közül többen jelenleg is Kerepesen 
élnek. A rendezvényre nemcsak a kerepesi, 
hanem a városhoz kötődő összes Petőfi le-
származottat meghívták. Az ünnepség-
re eljött Balogh Istvánt, dr. Orbán Orsolya 
(Hrúz család hozzátartozói), a Petőfi Sándor 
Alapítvány alapítói, Puppi Barbara, a Pet-
rovics család leszármazottja és Rémi István. 
A rendezvényen jelen volt Gyuricza László 
polgármester, Bakai Kálmán alpolgármes-
ter, Zombori Hubertné, Sipos György Tibor, 
Megyesi Alexandra, Nagy Irén és Springer 
Friedrich képviselők, a német és a szlovák 

nemzetiségi önkor-
mányzatok elnökei, 
az iskola, valamint 

TELT HÁZAS RENDEZVÉNNYEL ÜNNEPELTEK 2023. JANUÁR 22-ÉN KEREPESEN

az óvoda vezetői, illetve a civil szervezetek 
képviselői. A jó hangulatú, kávéházjellegű, 
telt házas esten süteménnyel, teával és ká-
véval vendégelték meg a nézőket. 
 A kétórás programot Kerepes Város Ön-
kormányzata, a Népjóléti Bizottság és az 
Értéktár Bizottság szervezte. 
 A vendégeket Nagy Irén képviselő kö-
szöntötte, majd felkérte Gyuricza László 
polgármester urat, hogy nyissa meg a ren-
dezvényt, aki beszédében kiemelte, hogy 
„A magyar kultúra valódi tartalmát a zene, 
az irodalom, a történelem, a múltunk és ha-
gyományaink mellett a magyarságtudatunk, 
az anyanyelvünk, értékeink és embersé-
günk adja. Ahhoz, hogy más népek kultúrá-
ját tisztelni tudjuk, először a saját kultúrán-
kat kell megbecsülnünk.”
 Az est háziasszonya, Gilicze Márta szín-
művész a Himnusz születésének 200 éves 
évfordulójáról is megemlékezett. Az ünne-
pi műsort Szabó Arnold színművész, a Ke-
repesi Székely Hagyományőrző Kör tagja 
a Himnusz elszavalásával kezdte. A 18 mű-
sorszámból álló összeállítás következő elő-
adója a Lila Akác Nyugdíjas Klub és a Né-
met Kulturális Egyesület tagjai voltak, akik 
a „Fa leszek, ha fának van virága”, és a „Tá-
volból” című költemények megzenésített 
változatait adták elő. A „Füstbement terv” 
című verset Popovics Blanka és Szígyártó 
Nelli mondta el. Szép szavalatot hallhat-

tunk Iancovici 
Gabriellától, aki a 
„Szeptember vé-
gén” című verset 
mondta el.
 A zeneiskolai nö-
vendékek öt pro-
dukciót mutattak 
be, nagy tapsot ka-
pott Orlovity Szi-

lárd, Dancs Judit felkészítő tanárral elő-
adott négykezes zongorajátéka, valamint 
Kovács Lili citerával kísért népi éneke, aki 
csellón is játszott. Láthattuk még zongo-
rázni Tóth Olivia és Naményi Lora 1. osz-
tályos tanulókat. A zeneiskolásokat Deb-
reczeni-Kiss Helga, Dancs Judit és Nagy 
Eszter készítették fel. A zeneiskolások be-
mutatója után Kléber Györgyné „A Tisza” 
című verset szavalta el. Petőfi Sándor 
„Arany Lacinak” című versét Jakab Imre, 
a „Falu végén kurta kocsma” című költe-
ményt pedig Kovács Ferencné szavalta el. 
Nehéz feladatra vállalkozott Rózsás Eri-
ka és Usák István, akik Arany János Bre-
viárium című könyvéből olvastak fel egy 
részleteket. A „XIX. század költői” című 
verset Peringer György szavalta el, majd 
a „Befordultam a konyhára” című költe-
mény megzenésített változatát a Kerepe-
si Hagyományőrző Pávakör előadásában 
hallhattuk. A zenés irodalmi összeállítást 
Springer Friedrich Horst „Petőfi Sándor 
kötődése Kerepeshez” című helytörténeti 
előadása zárta.  PolgárSpinger Friedrich helytörténeti előadást tartott 
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INTERJÚ

Az összes intézményünk  
működtetése BIZTOSÍTOTT

ÉVINDÍTÓ BESZÉLGETÉS GYURICZA LÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL 

INTERJÚ

Az interjúban szó esik Kerepes Város Önkormányzatának 2023. évi 
költségvetéséről, az energetikai kompenzációról, a rendvédelmi 
szervek működéséről, a közbiztonságról, a Bajcsy-Zsilinszky utca 
átadása után felmerült kérdésekről, a Panoráma lakópark helyzetéről, 
valamint a Szabó Magda Művelődési Házban történt változásokról is.

A beszélgetést egy örömhírrel kez-
dem, hiszen január első felében 
Kerepes is bekerült azon város-

ok közé, amelyeknek a Magyar Kormány 
kompenzációt ad az energiaár-emelke-
dés hatásainak enyhítésére! Kerepes közel 
66 millió forintot kapott. Meglepte polgár-
mester urat az összeg nagysága és egyálta-
lán az a tény, hogy a város bekerült a 138 
támogatott település közé? 
 – Meglepett az összeg, de természete-
sen megtettünk mindent annak érdekében, 
hogy ezt a közel 66 millió forintot megkap-
ja a város. Örömmel vettük, hogy november 
végén meghívott bennünket Balla György 
kormánymegbízott az energiaválság helyi 
kezelésével kapcsolatban. Előzetesen be-

kérték a város energetikai adatait és be kel-
lett számolni a város adóerőképességéről 
is. Dr. Udvarhelyi István jegyző úrral men-
tünk el a Miniszterelnökségre egyeztetni, 
ahol hosszú beszélgetés után a kormány-
biztos megígérte, hogy Kerepes minden-
képpen kap kompenzálást. Kerepes pozitív 
megítélésében sokat számított a város ener-
getikai helyzete. Sajnos tény, hogy intézmé-
nyeink zömét gázzal fűtjük és az alternatív-
energia-felhasználásunk nem számottevő. 
Méltányolták, hogy személyesen mentünk 
el, és őszintén beszéltünk a gondjainkról.

– Mire elég ez a pénz? 
 – Az extra kiadásaink kétharmadát fede-
zi ez az összeg.

– Tudnak-e olyan költségvetést készíteni, 
amely egész évre garantálja a város műkö-
dőképességét?
 – Jelenleg az idei költségvetésünk terve-
zésénél tartunk. Ebben a koncepcióban már 
számításba vettük a kompenzációban ka-
pott 66 millió forintot. Az összes intézmé-
nyünk működtetése biztosított, a beruházási 
lehetőségeinket azonban át kellett csoporto-
sítanunk. A január végi testületi ülésen vár-
hatóan elfogadja a képviselő-testület a kon-
cepciót (ez január 26-án megtörtént – szerk.) 
Elmondhatom, hogy a működőképességünk 
sohasem volt veszélyben és ez így lesz eb-
ben az évben is. A tervezett beruházások kö-
zül szeretném, ha ebben az évben megvaló-
sulna a Halász utca aszfaltozása. Önerőből 
idén is csak kisebb dolgokat tudunk meg-
valósítani, ilyen például az intézményeink 
gázkazáncseréje, útjavítások, csatornajaví-
tások, amelyek beleférnek ebbe a szűkös ke-
retbe. Szeretném megjegyezni, hogy a teljes 
összeg – amellyel tervezhetünk majd – csak 
február közepére derül ki, ugyanis akkor 
tudjuk meg a parlament által is jóváhagyott 
költségvetési sarokszámokat. Ezért a város 
költségvetését február végén tudjuk elfogad-
ni. Tehát csak akkor lehet konkrétan meg-
mondani, hogy mekkora összeget fordítha-
tunk fejlesztésekre. 

– Tavaly novemberben az ottlakók örömé-
re átadták a Bajcsy-Zsilinszky utcát. De 
már az átadás pillanatában jelezték egyes 
ingatlantulajdonosok, hogy nem tudják el-
fogadni az utca egyirányúsítását, az árkok 
és a szikkasztók kialakítását. Mit mondhat 
az utca lakóinak?
 – Ez egy 110 éves utca, ahol az embe-
rek megszokták, hogy az ingatlanjuk elé 
parkolhatnak, amely egyébként közterü-
let. A város közfeladati közé tartozik, hogy 
az utcákban összegyűlő csapadékot össze-
gyűjtse, illetve elvezesse. Ezt a Bajcsy- 
Zsilinszky utcában árkokkal és szikkasz-
tókkal lehet megoldani. Az ottlakók legfon-
tosabb kérdése, hogy ezeket befedhetik-e? 
Mivel közterületen lévő műtárgyakról van 
szó, ezért ez engedélyköteles tevékenység, 
így a kéréssel a Műszaki Osztályhoz kell 
fordulni. Amennyiben nincs akadálya a ké-
résnek, akkor a Műszaki Osztály akár meg 
is adhatja az engedélyt egy-egy ingatlan 

előtti árok lefedésére. Az egyirányúsításról 
csak annyit, hogy az engedélyt az utca szé-
lessége miatt így kapta meg az önkormány-
zat, ez egy olyan kötelezettség volt, amelyet 
nem lehetett kikerülni. A műszaki átadás 
2022. november 24-én volt, viszont a forga-
lomba helyezés művelete a Kormányhivatal 
részéről jelen pillanatban is tart. Amíg a for-
galomba helyezési procedúra nem zárul le 
(legalább még fél év – szerk.), a képviselő-
testület nem változtathatja meg a forgalmi 
rendet. Megígérem, hogy fél év múlva visz-
szatérünk az ügyre.

– Biztos vagyok benne, hogy a Panoráma 
lakóparkban is nagyon örülnének, ha el-
kezdődne az utcák aszfaltozása. Mi az oka 
annak, hogy kimaradt a szilárd útburko-
lat kiépítése a lakópark megvalósításakor? 
Kinek a felelőssége a mulasztás?
 – A 2000-es évek elején vonták belterü-
letbe az egykori legelőt, és elindultak a par-
cellázások. Ekkor kellett volna az Panoráma 
Építőközösségnek a szilárd útburkolat kiépí-
téséről a tervet elkészíteni, amely elmaradt. 
Ügyesen próbálták a felelősséget az önkor-
mányzatra hárítani, de erről van egy szerző-
désünk, amely kimondja, hogy ilyen köte-
lezettségünk nincs. A szerződés szerint, ha 
egy utcában a lakóingatlanok száma eléri a  
70%-os beépítettséget, akkor a város köte-
lezheti az építőközösséget arra, hogy a felszí-
ni vízelvezetést és az aszfaltozást elkészítse. 
A város nem aszfaltozhat a város pénzéből, 
mert az az eredeti szerződéssel szembe men-
ne. Természetesen megpróbálunk segíteni, 
de ez önerőből az említett ok miatt nem le-
het. Pályázati pénzből lehetne, ezért, ha lesz 
a jövőben uniós vagy a Belügyminisztérium 
által kiírt projekt, akkor a Panoráma Építőkö-
zösséggel együtt beadjuk a pályázatot. Addig 
is, ha igény lenne rá, akkor gépi munkával és 
zúzalék kővel segíthetjük – az önhibájukon 
kívül – ebbe a helyzetbe került lakókat.  

– Tavaly év végén a Szabó Magda Műve-
lődési Ház és Könyvtár dolgozói, valamint 
az intézmény  vezetője felmondott. Az év 
végi nagyobb rendezvények megszervezé-
sét civil csoportok és képviselők vállalták, 
de mindannyian tudjuk, hogy az önkén-
tes munka hosszú távon nem oldja meg a 
szakemberek hiányát. Mi történt valójá-
ban az intézmény falai között? 
 – Közös megegyezéssel mondtak fel az 
intézménynél dolgozók. A volt intézmény-
vezető – munkáltató jogánál fogva - egy 
pénteki napon elfogadta munkatársainak a 
felmondását, majd hétfőn ő is felmondott. 
Tudomásom szerint nagyon fájlalták, hogy 
az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága vizs-
gálta az intézmény pénzügyeit. Ezt értet-
lenül fogadta az intézmény vezetője és ez 
vezetett odáig, hogy kenyértörésre vitte a 
dolgot, de nem szeretnék véleményt meg-

fogalmazni vagy következtetéseket levon-
ni.  Megjegyzem, hogy az önkormányzat a 
hozzá tartozó intézményeiben minden év-
ben megvizsgálja a közpénzek elköltését. A 
jó hír viszont az, hogy a kerepesiek megta-
pasztalhatták, hogy a hirtelen felmondás-
sal az élet nem állt meg, sőt!  Úgy gondo-
lom, hogy  Bakai Kálmán alpolgármester, 
Zombori Hubertné képviselő, Nagy Irén 
képviselő, valamint a Pávakör Egyesület, 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Népjóléti Bizottság és az Értéktár Bizottság 
lelkes tagjai minden dicséretet megérde-
melnek, hiszen nekik köszönhetjük, hogy a 
Bajcsy-Zsilinszky utca átadása, a Mindenki 
karácsonya, és a magyar kultúra napja meg-
valósult. Kiírtuk az intézményvezetői pá-
lyázatot és remélem, hogy két hónapon be-
lül be tudjuk tölteni ezt a pozíciót.

– Több éve nagy gondot és anyagi kiadást 
jelent az önkormányzatnak a Gyár utcai 
szemét elszállítása. Mikor oldódik meg ez 
a probléma?
 – Most éppen hatmillió forintért szál-
líttattuk el a szemét egy részét – a városi 
pletyka szerint pályázat útján nyertük ehhez 
a forrást, amely természetesen nem igaz. 
Ezt a saját keretünkből fizettük ki! A meg-
maradt szemetet a rekultivációs pénzünk-
ből tervezzük elszállíttatni, terveink szerint 
két hónapon belül. A problémát a ciklus ele-
jén a nagy városi kamerarendszer kiépíté-
sével szerettem volna megoldani, sajnos ezt 
2020-ban leszavazta a képviselő-testület. 
Aztán szintén 2020-ban elvitettük – nem 
kevés pénzért – a szemetet. Tavaly április-
ban pályázati pénzből ismét kitakarítottuk 
az utcát. Látszólag rend lett, de az ingatla-
nok udvarán még rengeteg szemét maradt. 
Tavaly májusban volt egy rosszul sikerült 
akció a maradék szemét elszállítására, ame-
lyet a helyi Fidesz elnöke és alelnöke szer-
vezett. Ezt nem egyeztették az önkormány-
zattal. Ennek az lett a vége, hogy a helyi 
roma családok rengeteg szemetet kihord-
tak közterületre, amelyet a szervezők a ren-
delkezésükre álló pénzből nem tudtak elvi-
tetni. Feljelentést tettem ismeretlen tettesek 
ellen, hiszen közterületre történt illegális 
szemétlerakás. Év végén már a Kormány-
hivatal is presszionálta az önkormányzatot 
a szemét eltakarítása miatt. Egyébként nem 
az a megoldás, hogy a szemetet az önkor-
mányzat minden évben elszállíttatja. 
 Hangsúlyozom, hogy a megelőzést el-
sősorban kamerák felszerelésével lehet-
ne elérni, ezért 2022-ben újra betervez-
tük a kamerák felállítását a Gyár utcában, 
de a személyemet érintő politikai lejá ra tó-
kampány miatt nem valósulhatott meg. Az 
idei költségvetésbe ismét beterveztük a ka-
merát. Ha megszavazza a képviselő-tes-
tület, akkor lesz egy olyan kontroll, amely 
alapján intézkedni tudunk. 

– A Gyár utcai hulladékügyet leszámítva 
van-e remény arra, hogy a közbiztonságot 
javítsák a városban?
 – Már az a tény is sokat segített a város-
nak, hogy tavaly novemberben Magyar Ist-
ván százados visszakerült a Kistarcsai Rend-
őrőrs élére. Az ő személye garancia arra, 
hogy a rendőrség hatékonyabban fog dol-
gozni ebben a térségben is. Személy szerint 
én a következő szempontok teljesülését vá-
rom a rendőrségtől: tudjak a városban elköve-
tett bűncselekményekről, legyen intézkedés a 
bűnelkövetőkkel szemben és a rendőr ne po-
litizáljon. A Kerepes közbiztonságával kap-
csolatos problémákat közvetlenül jeleztem a 
gödöllői rendőrkapitánynak és a Pest Várme-
gyei rendőr-főkapitánynak. A tavalyi rend-
őrségi beszámolóhoz hozzátettem egy kiegé-
szítést, amelyben leírtam, hogy Kerepesen 
mit teljesített, és mit mulasztott el a rendőr-
ség (város honlapján olvasható – szerk.). A 
felvetésemre azóta sem kaptam semmiféle 
választ. Tavaly ősszel az imént említett hiá-
nyosságok miatt a perverzekkel kapcsolatos 
ügyekben elmentem a falig, mégsem történt 
érdemi változás. Tudomásul kell venni, hogy 
a rendőrség létszámhiánnyal küzd és ez mo-
rálisan is kihat a munkavégzésre. A prob-
lémákat leszámítva szeretném, ha a régeb-
bi rendőrségi és polgármesteri kiváló viszony 
helyreállna. Megítélésem szerint december 
óta hatékonyabban teljesítenek a rendőrök eb-
ben a körzetben is. Az önkormányzat a saját 
eszközeivel is próbál javítani a közbiztonsá-
gon. Teljes létszámban működtetjük a közte-
rület-felügyeletet, járőreink sokat vannak kint 
a városban. Kiemelten támogatjuk a megújult 
polgárőrséget, akiknek kiváló a hozzáállásuk. 

– Úgy látom, hogy a képviselő-testület-
ben elsimultak a személyi ellentétek. Van 
remény arra, hogy ebben az évben a ko-
rábban tapasztalt véleménykülönbségek 
nem fogják hátráltatni az érdemi munka-
végzést? 
 – A tavalyi év nagyon csúnya időszak 
volt, de álltam az ellenem szervezkedők tá-
madásait. Egy évig ment a darálás, aminek 
az volt a célja, hogy mindent megkérdője-
lezzenek a polgármestert illetően. De azok 
a fideszes politikusok, akik úgy gondolták, 
hogy Kerepes érdekét a polgármester ellehe-
tetlenítése szolgálja, elfeledkeztek arról, hogy 
a választópolgárok döntését tiszteletben kell 
tartani: nem azért szavaztak 2019-ben a sza-
vazók a képviselők személyéről, hogy utána 
az egymással acsarkodásról szóljon minden. 
Azt gondolom, hogy a képviselőknek a vá-
rossal kellene foglalkozniuk és nem egymás 
személyével. A cél a feladatokra koncentrá-
lás és nem a viszálykodás, amit 2023-ra úgy 
tűnik, a helyi politikusok többsége nemcsak 
megértett, hanem ténylegesen így is gondol-
kodik erről.  Ez minden bizonnyal az elmúlt 
időszak lezárását vetíti elő. Polgár
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VÁROS ÉLETÉBŐL

MINDENKI KARÁCSONYA
A program új elnevezése is sejtette, hogy tavaly decemberben nem a 
megszokott adventi rendezvényre invitálták az érdeklődőket Kerepesen. 
Ennek az egyik legfőbb oka az volt, hogy a Szabó Magda Művelődési 
Ház és Könyvtár szakmai stábja novemberben felmondott. Az utolsó 
pillanatban egy új szervezőbizottság – Zombori Hubertné, Nagy Irén, 
Megyesi Alexandra és Bakai Kálmán - vette át a feladatot, és közösségi 
összefogással megvalósították a Szabó Magda Művelődési Házban 
és a Templom utcában az adventet lezáró ünnepi programot. 

A gyerekeket a művelődési házban 
kézműves foglalkozás várta

A program a 4. adventi gyertya 
meggyújtásával kezdődött 

Karácsonyi gondolatokat mondott 
Frajna András nyugalmazott plébánost 

A Széchenyi István Általános Iskola diákjai és tanárai 

Ünnepi szentmisén adták át a felújított orgonát 

A Mindenki karácsonya délután há-
rom órakor kezdődött a Szabó 
Magda Művelődési Házban, ahol 

játszóházzal és kreatív kézműves foglal-
kozással várták a gyerekeket a Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ munkatár-
sai (Horváth Vera vezetésével), valamint a 
kerepesi óvó nénik. Élettel és vidámsággal 
telt meg a művelődési ház nagyterme, ahol 
szép és különleges karácsonyfadíszeket 
készíthettek a gyerekek, a kisebbek pedig 
önfeledten szórakozhattak a játszóházban. 

A bátrabbak még közös fotókat 
is készíthettek a vásárba kiláto-
gató Grinccsel.
 Az egyházi programok 16 
órakor kezdődtek a templom-
kertben, a negyedik adven-
ti gyertya meggyújtásával, 
ahol az ökumenikus igehirde-
tésen áldást mondott Eszlényi 
Ákos evangélikus lelkész, Hu-
szár Attila diakónus, Pető Gá-
bor plébános és Somorjai Pé-
ter, az egyházközség vezetője. 

Ezt követően, délután fél ötkor kezdődött a 
Szent Anna-templomban az Adventi kon-
cert, ahol bemutatták a pályázati pénzből 
újjáépített orgonát. A hangverseny lebo-
nyolítására is alkalmas orgonát Pető Gá-
bor plébános úr szentelte fel. A hangszert 
felújító budapesti Koppel Kft. szakembe-
rei, Kurucz Róbert és Rieth József egy lát-

ványos előadás keretében mu-
tatták be a megújult orgonát. 
Az ünnepi koncerten dr. Var-
ga László orgonaművész mel-
lett, hallhattuk Szentgáli-Tóth 
Áron, Lencse Balázs Gyula és 
Lobmayer Márton kántorok or-
gonajátékát is.
 Az adventi vásárban szebb-
nél szebb kézműves termékeket 
kínáltak eladásra. Voltak ék-
szerek, természetes kozmetiku-
mok, fonott kosárkák, horgolt 
angyalkák, textilből és bőr-
ből készült képek, dísztárgyak, 
üvegtárgyak, játékok, különle-
ges sajtok és mézek, de vatta-
cukrot és kürtőskalácsot is le-
hetett vásárolni. 
 A szeretetvendégséget a 
Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat vállalta fel: meleg 
teát, forralt bort és nagyon fi-
nom zsíros kenyeret kínáltak, 
amelyet ezúton is köszönünk 
Tarnóczki Lászlóné elnök asz-

A Templom utcában rendezték be a kirakodó vásárt  

A Mindenki karácsonyát Gyuricza László 
polgármester nyitotta meg 

A szeretetvendégséget a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat vállalta fel

A DONI HŐSÖK  
EMLÉKTÚRÁJA 
érintette Kerepest is
Országszerte január 12-én 
emlékeztek meg a magyar királyi 
2. hadsereg Don-kanyarban 
bekövetkezett tragédiájáról.

VÁROS ÉLETÉBŐL

A Pávakör felnőtt csoportja 

A huszárokat Zombori Hubertné, Bakai Kálmán és Nagy Irén fogadta

A z esemény 80. évfordulójára meg-
szervezett XXIII. Doni Hősök 
Emléktúrájához csatlakozott a Ve-

resegyház Katonai Hagyományőrző Egye-
sület is. Az országos rendezvénysoroza-
tot a Honvédelmi Minisztérium, valamint 
a Magyar Honvédség védnöksége alatt a 
Magyar Honvéd Tüzér Egyesület és a Ma-
gyar Tartalékosok Szövetsége szervezte.
 A Veresegyház Katonai Hagyományőr-
ző Egyesület január 13. és 15. között, há-
romnapos emléktúrával emlékezett a doni 
hősökre, valamint az Attila-védvonal har-
caiban elesett hősökre és a védvonal épí-
tőire. Az emléktúra azokat a településeket 
érintette, amelyek az 1944-ben épített Atti-
la-védvonal mentén helyezkednek el. 
 A Veresegyházról induló huszárok 
 – január 13-án – Erdőkertes, Őrbottyán, 
Csomád, a Somlyó északi lába, valamint 
Fót érintésével zárták az első napot.  
Január 14-én, szombaton Fótról indulva 
Mogyoród, Kerepes, Gödöllő érintésével 

haladtak tovább (a Mogyoródi Sándor-hu-
szárok Mogyoródig kísérték a mene-
tet), majd január 15-én a Gödöllő-Szada-
Veresegyház útvonalon tértek vissza a 
kiindulási ponthoz. Vastag András, a Ve-
resegyház Katonai Hagyományőrző Egye-
sület elnöke a felkeresendő emlékhelyek 
listáját úgy állította össze, hogy a tisztel-
gések és a koszorúzások mellett személyes 
emlékeket, történeteket is átélhessenek az 
állomáshelyeken a résztvevők.
 Kerepesre január 14-én délután fél 
kettőre érkeztek a veresi huszárok. Az 
emléktúra résztvevőit az önkormány-
zat nevében Bakai Kálmán alpolgár-
mester, Nagy Irén és Zombori Hubertné 
képviselők fogadták a temető ravatalo-
zó felőli bejáratánál. A temetőben a Hő-
sök Parcellájánál megemlékező beszédet 
mondott Bakai Kálmán alpolgármes-
ter és Vastag András, a Veresegyház Ka-
tonai Hagyományőrző Egyesület elnö-
ke. Ezután az Egyesület tagjai, valamint 
Kerepes Város Önkormányzata nevében 
Zombori Hubertné képviselő asszony 
és Bakai Kálmán alpolgármester úr ko-
szorút helyezett el a katonai parcellában 
lévő emlékműnél – a doni katasztrófa so-
rán, valamint az Attila-védvonal harcai-

ban elesett – hőseink tisztele-
tére.
 A rendezvény emlékére al-
polgármester úr emléklapot 
adott át Vastag Andrásnak, a 
Veresegyház Katonai Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöké-
nek. A túra résztvevőit meleg 
teával, forralt borral és zsí-
ros kenyérrel vendégelték meg.  

 Polgár

Megemlékező beszédet mondott  
Bakai Kálmán alpolgármester 

szonynak, illetve köszönet jár a Kerepesi 
Katolikus Karitásznak is a felajánlott apró-
süteményért és az Értéktár Bizottságnak a 
mézeskalácsért. 
 A művelődési ház előtti téren rendez-
ték meg az ünnepi műsort, ahol este hat 
órakor Gyuricza László polgármester kö-
szöntötte az ünnepre érkezőket, majd 
az egyházak képviselői: Eszlényi Ákos 
evangélikus lelkész és Koncz Zoltán re-
formátus lelkész osztotta meg karácsonyi 
gondolatait. Frajna András nyugalma-
zott katolikus plébános Jézus születéséről 
és a karácsony lényegéről beszélt: „Öröm 
nélkül nem tudnánk boldog életet élni. Ez 
az örök vágy ott van a szívünkben, és ka-
rácsonykor ennek az ígéretnek a betel-
jesülése kezdődik el.”  Ezután az ünne-
pi műsorban a közönséggel együtt énekelt 
karácsonyi dalokat az Aranyeső Ezüst-
évek Nyugdíjas Egyesület, valamint a 
Kerepesi Német Kultúregyesület, majd 
Fehér Fanni egy karácsonyi verssel kö-
szöntötte az ünnepet. Végül a Kerepesi 
Hagyományőrző Pávakör, valamint a Szé-
chenyi István Általános iskola diákjainak, 
tanárainak műsora zárta a Mindenki ka-
rácsonya programjait.
 A rendezvény legnagyobb értéke, hogy 
olyan közösségi összefogásban valósult 
meg, amely eddig nem volt jellemző a te-
lepülésen. Az előkészítésben részt vettek a 
civil szervezetek, a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat, az óvoda, az iskola, a Ka-
tolikus Egyházközség, Kerepes Város Ön-
kormányzata, a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ, az Értéktár Bizottság és a Város-
üzemeltetési Kft., de a támogatók között 
ott volt a Muskátli Garden is. A rendez-
vény a kerepesi polgárőrök biztosításá-
val valósult meg, amelyet ezúton is köszö-
nünk.
 Az adventi hangulat megteremtéséhez 
nemcsak a csillogó fények, a város kará-
csonyfája, a betlehem, hanem a fellépők 
lelkesedése is hozzájárult. Bátran kijelent-
hetjük, hogy a Mindenki karácsonya az 
ünnepi várakozáshoz méltó, lélekemelő at-
moszférát teremtett a rendezvény vala-
mennyi programján. Gratulálunk a szerve-
zőknek!  Polgár
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A decemberi testületi  
ülésről JELENTJÜK

ÖNKORMÁNYZAT

A 2022. december 1-jén megtartott testületi ülésen összesen 17 napirendi 
pontot tárgyaltak a képviselők: pályázatot írtak ki a Gyár utcai - illegálisan 
lerakott - hulladék felszámolására, takarékossági intézkedéseket 
hagytak jóvá a közvilágítással kapcsolatban, újabb fél évre szerződést 
kötöttek a tartósan betöltetlen háziorvosi körzet ellátására, és döntés 
született arról, hogy elhalasztják a vízelvezető és szikkasztó árkok 
befedését a Bajcsy-Zsilinszky utcában.  Zárt ülésen bírálták el a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot és arról is 
határoztak, hogy a Kerepes Kultúrájáért díjat nem adják át 2023-ban. 

Kerepes Város Önkormányzata 2022. december 1-jén délután négy 
órától tartott közmeghallgatást a Szabó Magda Művelődési Ház és 
Könyvtár színháztermében, amely egy olyan nyílt önkormányzati 
fórum, amit kötelező évente legalább egyszer megtartani. 

Sok problémát felvetettek

APRÓHIRDETÉS
Szolgáltatás –GYORSSZERVIZ! Kazánok, kombicirkók, 
konvektorok szervizelését, javítását, cseréjét vállaljuk  
hétköznap reggel 8-18-ig! 06-20/350-3600

Hogyan lehet szép és rendezett kertje? Megbízható  
kertész rendszeres vagy alkalmankénti kertfenntartást vállal.  
Ingyenes felmérés. Tel: 06-30/744-5387 vagy smartree.hu

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

KÖZMEGHALLGATÁS

Pályázatot írtak ki a Gyár utcai illegálisan  
lerakott hulladék felszámolására
Kerepes Város képviselő-testülete pályá-
zatot írt ki a Gyár utcai illegálisan lera-
kott hulladék felszámolására. A képvise-
lők úgy határoztak, hogy a legkedvezőbb 
ajánlat kiválasztását követően a Gyár ut-
cából a szemetet a lehető leggyorsabban 
el kell távolítani és lépéseket kell tenni, 
hogy az utcában lakók ne tudják az illegá-
lis hulladéklerakást üzletszerűen folytat-
ni. (a szemét egy részének az elszállítása 
januárban megtörtént – szerk.)

Költségcsökkentő  
intézkedésről döntött a testület
Költségtakarékossági szempontokat figye-
lembe véve – Springer Friedrich Horst 
képviselő javaslatára – 2022-ben nem 
üzemelték be a karácsonyi díszkivilágí-
tást a városban, nem volt a közvilágítás-
sal együtt működő díszkivilágítás Kere-
pesen. A Kerepesi Városi Sport Egyesület 
költségmegvonását viszont nem támogat-
ták, hanem úgy döntöttek, hogy a 2023-as 
költségvetés tervezésekor újragondolják a 
finanszírozás lehetőségét.  

Későbbre halasztották  
a Bajcsy-Zsilinszky utcában a vízelvezető  
és szikkasztó árkok lefedésének kérdését
Lakossági kérésre Németi Beáta, a terü-
let képviselője javasolta, hogy az utca víz-
elvezető és szikkasztó árkainak a lefedé-
sére önkormányzati forrást különítsenek 
el. A Városüzemeltetési, Környezetvédel-
mi és Közbiztonsági Bizottság állásfogla-
lása szerint a településen egységesen min-
denkinek biztosítani kellene a támogatást 
a lefedésre, amit az önkormányzat anya-
gi forrásai jelenleg nem tesznek lehetővé, 
ezért a képviselő-testület erről a későbbi-
ek során tud majd dönteni. 

Módosították a Tölgyfa  
Patika Bt. bérleti díját
A Tölgyfa Patika Bt. és az önkormány-
zat között fennálló, határozott időre kötött 
bérleti szerződés 2022. december 31-én le-
járt, ennek meghosszabbításáról döntöttek. 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 10%-
os éves bérleti díjemelést javasolt, amelyet 
a képviselők egyhangúlag támogattak.

Indítványozták az alpolgármester foglal-
koztatási jogviszonyának módosítását 
Farsang Péterné képviselő önálló indítvá-
nyában Bakai Kálmán főállású alpolgár-
mestert társadalmi alpolgármesterré mi-
nősítette volna vissza. Ezt azzal indokolta, 
hogy a szankciós energiaválság miatt az 
elmúlt időszakban számos takarékossá-
gi intézkedést hozott a képviselő-testület. 
Ebbe a sorba tartozna Bakai Kálmán át-
minősítése is. Kerepesen az előző ciklu-
sokban sem volt főállású alpolgármester 
és Farsang Péterné a mostani helyzetben 
sem tartotta indokoltnak a havi egymilliós 
kiadást. Mivel a képviselő-testület a Szer-
vezeti és Működési Szabályzat módosí-
tása napirendnél 2023. január 1-jétől már 
elfogadta az alpolgármester illetményé-
nek csökkentését, ezért Farsang Péterné 
visszavonta az előterjesztését. (Az alpol-
gármester 2022. január 1-jétől a polgár-
mester illetményének 90 %-át kapta, ezt 
csökkentették 70%-ra - szerk.).

Újabb fél évre szerződést köt  
az önkormányzat a 3. számú, tartósan  
betöltetlen háziorvosi körzet ellátására
A hármas számú háziorvosi körzetet dr. 
Szakolczai Zsuzsanna, dr. Havay Miklós 
Péter és dr. Hessami Ahmed tartós helyet-
tesítéssel látta el. Határozott idejű szer-
ződésünk 2022. december 31-én lejárt. A 
körzet praxisjogát több fórumon is hir-

dette az önkormányzat, lakhatási támo-
gatást is adtak volna a pályázónak, ennek 
ellenére nem sikerült orvost találni. Dr. 
Szakolczai Zsuzsanna, dr. Havay Miklós 
Róbert és dr. Hessami Ahmed továbbra 
is vállalták heti 10 óra rendelési idővel és 
heti 10 óra készenléttel a 3. számú körzet 
betegellátását, ezért a szerződést mindhá-
rom orvossal 2023. június 30-ig meghosz-
szabbította az önkormányzat.

2023. második felétől a 4. számú háziorvosi 
körzetbe is orvost keres az Önkormányzat 
Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos tájé-
koztatta az önkormányzatot, hogy 2023. 
január 1-jétől megszünteti a praxisát. Az 
önkormányzatnak 2023. január 1-től biz-
tosítania kell a feladat zavartalan ellátá-
sát. Ennek érdekében 2023. január 1-től 
szükséges volt a feladatellátás önkormány-
zathoz történő visszavétele. A doktornő 
jelezte, hogy a körzet betegeinek ellátását – 
helyettesítés keretében – 2023. június 30-ig 
vállalja a törvény által előírt heti 20 órában, 
amelyet a képviselő-testület elfogadott. 

Áthelyezik a Juhász Gyula utcában  
a forgalomlassító virágládákat
Nagy Irén képviselő javaslatára az utca la-
kóinak kérésére, átmenetileg az út szélére 
helyezik a virágládákat. A forgalomlassító 
eszközök végleges helyéről tavasszal hatá-
roz a képviselő-testület. 
 
Később történhet meg a forgalomcsillapító 
eszköz kihelyezése a Szőlő soron 
A Szőlő sorra tervezett forgalomlassító 
fekvőrendőr elhelyezéséről szóló koráb-
bi döntésről értesülve az utca lakói között 
szükséges egyetértés hiánya miattábbi ha-
tározatot visszavonta a képviselő-testület. 
A város közlekedési koncepciójának felül-
vizsgálata során lehet majd átgondolni, a 
Város mely területein indokolt forgalom-
csillapító beavatkozás.

Zárt ülésen két napirendi  
pontról határoztak
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatra két pályázat 
érkezett, amelyek megfeleltek a kiírásnak, 
ezért mindkét tanulót támogatja az önkor-
mányzat. A másik napirendnél úgy dön-
tött a képviselő-testület, hogy 2023-ban 
nem adja ki a Kerepes Kultúrájáért díjat. 

Polgár

A nyilvános ülésen részt vett Gyu-
ricza László polgármester, Bakai 
Kálmán alpolgármester, a képvi-

selő-testület tagjai, dr. Udvarhelyi István 
Gergely jegyző, Hadnagy Zsolt aljegyző, 
Magyari István, a Kistarcsai Rendőrőrs 
parancsnoka, a hivatal osztályvezetői, dol-
gozói, az önkormányzat intézményeinek 
vezetői és az érdeklődő lakosság. 
 Összesen tízen kértek szót, többen kö-
zösségi meghatalmazással kérdeztek. A 
teljesség igénye nélkül, a legfontosabb té-
mákat emeljük ki.

A Magtár téren mikor oldódik meg a ját-
szótér kérdése?
Polgármester úr a válaszában elmondta, 
hogy a volt játszótér területe magánkézben 
van, a tulajdonos bekerítette. Az önkor-
mányzat a terület megvásárlására 32 millió 
forintot tudott volna biztosítani, amely ke-
vésnek bizonyult. Ezért a Mező utca mel-
lett próbál az önkormányzat egy új játszó-
teret kialakítani.

A tavaly novemberben átadott Bajcsy-
Zsilinszky utca lakói érdeklődtek, hogy 
miért egyirányúsították az utcát, miért 
építettek szikkasztó gödröket és erről mi-
ért nem kaptak tájékoztatást? 
Polgármester úr szerint időben ismer-
tették az utca műszaki tervét, de el-
mondta, hogy amennyiben a lakosság az 
egyirányúsítás megszüntetését kéri, ak-
kor a képviselő-testület ettől nem zár-
kózik el. Az ügyben a szakhatóság-
gal és a rendőrséggel kell egyeztetni, s 
ha nincs akadálya, akkor lehet változ-
tatni. Az ügyben Németi Beáta képvise-
lő segít majd az utca lakóinak. A szik-
kasztó gödrökkel kapcsolatban már nem 
ilyen egyszerű a helyzet, mert a telepü-
lés dombokra épült, ezért meg kell oldani 
a közterületek csapadékvíz-elvezetését és 
szikkasztását.

A Nap utca lakói szeretnék, ha megol-
dódna az utca csapadékvíz-elvezetése. Az 
ingatlantulajdonosok érdeklődtek, hogy 
az esős időszak beállta előtt van-e esé-
lyük erre?
Polgármester úr tájékoztatta az érdeklődő-
ket, hogy elkészült a terv az utca vízelve-
zetésére, ugyanakkor elsősorban a pályá-
zati lehetőségek teremthetnek lehetőséget 
útépítési, csapadék-elvezetési feladatok 
megoldására.

Egy felszólaló a Gyár utcában élő 700-800 
fős roma közösség nyomorúságos helyze-
tére hívta fel ismételten a figyelmet. Azt 
javasolta, hogy az önkormányzat készít-
sen egy új programot a terület fejlesztésé-
re, és hívja életre a helyi szociálpolitikai 
kerekasztalt, ahová az összes érintett civil 
szervezetet meg lehetne hívni. A szociá-
lis szakember továbbá azután érdeklődött, 
hogy a droghasználat visszaszorítására – 
amely érinti a romatelepet is – született-e 
valamiféle koncepció?

Gyuricza László polgármester elmondta, 
hogy Magyari István őrsparancsnok egé-
szen más szemlélettel próbálja megközelí-
teni ezt a problémát. Hangsúlyozta, hogy 
a droggal kapcsolatban az önkormány-
zatnak ugyan nagyon kevés a mozgáste-
re, de mégis igyekeznek a megoldást ke-
resve megközelíteni a kérdést. Továbbá 
kiemelte, hogy nagyon fontos a szociális 
szolgáltatásfejlesztési koncepció és a gyer-
mekvédelmi koncepció, hiszen ez a kettő 
szorosan összefügg. Polgármester úr kije-
lentette, hogy az önkormányzat foglalkoz-
ni kíván a problémával és nyitottak a szo-
ciálpolitikai kerekasztal összehívására is, 
hiszen ez egy olyan fórum lehet, ahol egy 
valóban előremutató koncepció közös ki-
dolgozására lenne lehetőség. Elhangzott, 
hogy drogkérdésében volt szociális egyez-
tetés, és volt rendőrségi egyeztetés is, ame-

lyek előrevetítik azt, hogy erre a helyzetre 
is lehet megoldás. 
A közmeghallgatás teljes jegyzőkönyvét 
megtalálják a város honlapján. (www.ke-
repes.hu,/ önkormányzat/képviselő-tes-
tület/2022. évi ülések jegyzőkönyvei).
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OKTATÁS

Kerepesi iskolások 
a pásztorjátékokon

MEDVÉK LEPTÉK EL AZ ISKOLÁT

Az óvoda 
HÍREI

Lelkes apukák vállalták a Mikulás szerepétA tavalyi év végén az önkormányzat 
által benyújtott – és támogatást nyert 
– pályázat eredményeként óvodánk 

két nagycsoportja erdőpedagógiai foglalko-
záson vehetett részt. A „Miért fontos a fa a 
városban?” című ismeretterjesztő programon 
a gyerekek sok érdekes dolgot megtudhattak 
az erdőről, az oxigént biztosító fák életéről és 
az erdőkben élő állatokról. Az előadás végén 
– a gyerekek nagy örömére – igazi sündisz-
nóval is találkozhattak óvodásaink.
 A városunk által – szintén pályázat útján 
elnyert – fatelepítési program megvalósítá-
sába is betekinthettünk, ugyanis az óvodák 
közelében – a Városüzemeltetési Kft. kollé-
gáival közösen – ültettünk facsemetéket. 
 A Mikulás érkezése minden évben nagy 
öröm és izgalom az oviban. Ebben az évben 
is lelkes apukák vállalták a Mikulás szere-
pét, nagy-nagy köszönet érte!
 A Pillangó csoportos gyermekek 2022-
ben is megnyerték a COOP Mikulás-aján-
dékát, így az ő csomagjaik igazán gazdagra 
sikeredtek. 
 December 16-án a Csicsergő Tagóvodá-
ban tanfelügyeleti ellenőrzést tartott az  
Oktatási Hivatal, ahol – külső partnerként – 
a szülők véleményét is meghallgatták az in-
tézmény működésével kapcsolatosan. Na-
gyon köszönjük minden megjelent szülőnek 
az együttműködést és a sok-sok elismerést, 
dicséretet!
 December végén a Kistarcsai Pedagógiai 
Szakszolgálat lefolytatta azon gyermekek 
vizsgálatát, akiket az óvodapedagógusok, 
vagy a szülők szerettek volna még egy évig 
az óvodai nevelésben tartani. 
 Intézményünk 2022-ben is igyekezett 
részt vállalni a Mindenki karácsonya ren-

Több évtizedes hagyomány már a 
Kerepesen és Szilasligeten megrendezett 
karácsonyi pásztorjáték, amelyben Jézus 
születésének történetét dolgozzák fel és ad-
ják elő a gyerekek. A legismertebb és leg-
elterjedtebb karácsonyi népszokások közé 
tartozó pásztorjátékok középpontjában a 
betlehemi pásztorok, a háromkirályok, a kis 
és nagy angyalok, valamint József és Mária 
párbeszédes, énekes játéka állnak. 
 Ezt a máig is csodálatos történetet adták 
elő a gyerekek a kerepesi Szent Anna-temp-
lomban és a szilasligeti Szent László-ká-
polnában is. A kerepesi templomban előa-
dott pásztorjátékokra a szereplőket Nyárádi 
Bernadett, Kelemen Tímea, Somorjai Péter, 
Mezősiné Barabás Orsolya és Vaszil Nóra 
készítették fel.
 A szerepek jelentős részét iskolánk ta-
nulói játszották: Jakab Dóra Bíborka 1.c,                    
Szakmány Kornél 1.c, Nagy Linett 2.a, Né-
meth Zsófia 2.a, Német Zsuzsanna 4.b, Vass 
Nimród 3.a, Rajmon Dániel 3.a, Gáspá-
ri András 3.a, Orbán Ákos 3.c, Kovács Lili 
4.b, Nagy Martin 5.a,  Fohs Benedikt 5.a, 
Burik Barbara 5.c, Zakor Zalán 5.c, Jakab 
Lilla Bettina 6.b, Orbán Alíz 6.b, Rajmon 
Gergely 6.b, Takács Anna 6.c, Pázsitka 
Réka 7.b. Egykori diákjaink közül is többen 
a fellépők között voltak: Fehér Fanni, Ko-
vács Hédi, Gáspári Miklós, Vaszil Mária.
 A tanulók a pásztorjátékokat 2022. dec-
ember 24-én délután adták elő, mintegy ál-
dott kezdéseként a szentestének. A temp-
lomok karácsonyi díszbe öltözve várták 
az érdeklődőket, akiknek csodálatos elő-
adásban lehetett részük! Az ünnepi hangu-
lathoz nemcsak a gyerekek által készített 
karácsonyfadíszek, hanem Frajna atya meg-
indító beszéde is hozzájárult, amely meghitt 
befejezése volt a műsornak.

Iskolánk takarító munkatársa gyerekkora 
óta gyűjti a plüssmacikat. Julcsi néni tudta, 
hogy a lassan ezerdarabossá váló mackócsa-
lád lassan kinövi a házat, ezért úgy döntött, 
hogy új helyet keres nekik. Julcsi néni szeret-
te volna, hogy a szívéhez közel álló gyűjte-

dezvény megszerve-
zésében. Ebben az 
évben a városi ka-
rácsonyfák díszí-
tésében és a Szabó 
Magda Művelődési 
Házban – a program 
ideje alatt – bizto-
sított játszóház mű-
ködtetésével igye-
keztünk kivenni a 
részünket a felada-
tokból, a gyerekek 
és a szülők nagy 
örömére.
 Az óvodákban a karácsonyt megelőző 
ünnepi ráhangolódás – mint minden évben 
– idén is nagyon izgalmasra sikerült. A kö-
zösen elkészített adventi koszorú, a mézes-
kalács-sütés, az otthonra szánt ajándékok 
elkészítése és az ezekhez kapcsolódó titok 
és izgalom minden gyermek számára nagy 
boldogság volt. Az óvodai ünneplést és a 
Holle anyó bábelőadást követően a csopor-
tok mindegyike sok szép, új játékot is talált 
a csoport karácsonyfája alatt, melyek be-
szerzését a fenntartó önkormányzat tette le-
hetővé a számunkra. Köszönjük!
 A január máris egy újabb Girgácia – nép-
hagyományőrző és honismereti program-
mal indult, ahol Anett néni segítségével és 
tolmácsolásában a „Csicser és Budvár” in-
teraktív előadás részesei lehettek a gye-
rekek, és a foglalkozás végén még az 
íjászkodást is kipróbálhatták. 

Tajti Krisztina óvodavezető

2022. december – 2023. január

mény darabjai igazán jó helyre kerüljenek, 
ezért korábbi (plüssből készült) lakótársa-
it felajánlotta az alsó tagozatos tanulóknak.
 A téli szünet előtti héten majdnem min-
den alsós osztályba megérkeztek a mac-
kók, és óriási meglepetést okoztak az új-
donsült kis gazdáiknak. Minden szónál 
többet mondanak a képek, ahol látszik is 
a boldogság a tanulók arcán. A fotók alap-
ján nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden 
maci szerető otthonra lelt. Ezúton köszön-
jük Julcsi néninek a kedvességet!

Julcsi néni plüssmacikat  
ajándékozott az alsósoknak

Évek óta hagyomány iskolánkban, 
hogy a félévet zsibvásárral zárjuk. Ez 
mindig nagy öröm a gyerekeknek. 
Megunt, de még jó állapotú, használ-
ható játékok, mesekönyvek, kirakók, 
plüssök, kisautók, babák, társasjátékok 
vásárolhatók, cserélhetők. Január 20-
án délután minden osztály (1-6. évfo-
lyamosok) a terme elé padokat rakott 
ki és arra pakolta portékáit. A program 
másfél órája alatt párszáz forintért cse-
réltek gazdát a tárgyak és sokan elé-
gedetten, új kincsekkel tértek haza.

ZSIBVÁSÁR

Facsemetéket ültettünk 
az óvodák közelében
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MIKULÁSCSOMAGOT KAPTAK  
az intézményi dolgozók gyermekei

A város fenyőfája

A Szociális Alapszolgáltatási Központban 
is nagyon várták a MIKULÁST

Igazán boldogok lehettek a vá-
ros intézményi dolgozóinak a gyermekei, 

A Muskátli 
Garden Virág-
center tulajdo-
nosa, Juszkó Fe-
renc 2022-ben is 
két gyönyörű ka-
rácsonyfát ajánlott 
fel a városnak. Az 
egyik – a város fe-
nyőfája – a Szabó 
Magda Művelődé-
si Ház elé, a másik 

December 5-én – az ajándékokon kí-
vül – vidámságot is vitt a Mikulás az in-
tézménybe, ahol a kis vendégek és a szülők 
örömmel várták a nagyszakállút. Horváth 
Vera, az intézmény vezetője külön megkö-
szönte Jakab Imrének, a NYUSZI oszlopos 
tagjának, hogy vállalta, – Mikulásként is-
mét jókedvet hozzon a SZAK falai közé.

HÍREK

Kerepest 2022.  
december 4-én ismét el-
lepték a bringás Mikulások! 
Szerencsére az egy évvel koráb-
bi lelkesedés nem hagyott alább, 
és tavaly ismét kerékpárra pat-
tantak a Széchenyi István Álta-
lános Iskola 8.b és 8.c osztályos 
tanulói, és bejárva a települést, 
Kerepes játszóterein várták a kisebb gyere-
keket. A felvonulás 10 órakor a Csicsergő 
Óvodától indult, onnan a szilasi HÉV-meg-
állónál lévő játszótérre mentek, majd az Al-
földi utcához. Nem hagyták ki a lebontott 
Magtár téri játszótér helyét sem, ahol szin-
tén nagy örömmel fogadták őket a gyerekek. 

BRINGÁS MIKULÁSOK

Lovas hintón  
jött a MIKULÁS

Most már ha-
gyomány, hogy 
Nagy Irén, a 2. szá-
mú választókerü-
let képviselője Mi-
kulás-várást szervez 
a saját körzetében. 
Tíz évvel ezelőtt, 
az eredetileg csa-
ládi rendezvény-
nek induló prog-
ramra nemcsak a 
rokonokat és bará-
tokat, hanem a kör-
nyék összes család-
ját meghívta, akik 
közül valamennyien 
– képviselő asszony legnagyobb meglepe-
tésére – el is fogadták az invitálást. 
 December 6-án már több mint százan 
gyűltek össze a Vörösmarty utcában talál-
ható üzlet parkolójában, ahol a gyerekek – 
pedagógusok közreműködésével – ének-
szóval és körtánccal várták a lovas hintón 
érkező Mikulást, aki ezúttal is bőkezű-
en osztogatta az ajándékokat. A csomagok 
mellett meleg teával, süteménnyel is meg-
vendégelték a gyerekeket. A program ösz-
szeállításában és megszervezésében sok 
segítséget kapott Nagy Irén képviselő az is-
kolától.

Mindenki kapott ajándékot  

Kerepes Város Önkormányzat eladásra 
hirdeti a Kerepes, Bartók Béla utca 
26. szám alatti 2373 hrsz-ú, 528 m2 
nagyságú kivett „udvar és sportház” 
megnevezésű ingatlanát, az ingatlan 
minimum vételára: 59 100  000 Ft.
 A pályázat benyújtásának  
 határideje: 
 2023. február 13. (hétfő) 10 óra.
 A részletes pályázati kiírás Kerepes 
Város honlapján megtalálható. 

ÖNKORMÁNYZATI 
INGATLAN ELADÓ

Kellett a szülői bátorítás

Minden helyszínen 20 percet töltöttek el. 
A látványos akcióban a bringás Mikulások 
mindenkit megajándékoztak egy kis szalon-
cukorral. A hét tanuló jócselekedete elisme-
réseképpen, Bakai Kálmán alpolgármester 
úrtól – a Gödöllői Városi Filmszínházba – 
mozi jegyet kapott ajándékba. 

Bringás Mikulások a Magtár téren

Nagy örömet szerzett a SZAK Mikulása

A Szivárvány Óvoda  
díszítette a város  
karácsonyfáját

ugyanis az intézményi Mikuláson kívül 
Gyuricza László polgármester és az önkor-
mányzat nevében is kaptak ajándékot. A 
csomagokat Bakai Kálmán alpolgármester 
és Nagy Irén önkormányzati képviselő adta 
át a szülőknek, akik örömmel fogadták az 
apró figyelmességet.

pedig a Béke utca és az Állomás utca sar-
kára került. A két karácsonyfa feldíszíté-
sében a Szivárvány Óvoda és a Meseliget 
Óvoda csoportjai is sokat segítettek. 

A Meseliget Óvoda díszítette az Állomás  
utcában felállított karácsonyfát

Az iskola pedagógusai  
is kaptak ajándékokat
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HÍREK

A POLGÁRŐRÖK villogó  
járőrautóval viszik  
a diákokat az iskolába 

A NAGYBÖJT február  
22-én kezdődik

Január 6-án vízkereszt 
napjával lezárult a karácsonyi 
ünnepkör, és elkezdődött a tél-
búcsúztató-tavaszváró időszak. 
A húsvét előtti negyvennapos 
böjt kezdetéig, hamvazószerdá-
ig tartó farsang, a bálok, mula-
tozások és a fánksütés időszaka.
 2023-ban a farsangi időszak 
január 6-tól február 21-ig, hús-
hagyókeddig tart.
 Idén a hamvazószerda feb-
ruár 22-ére esik, ekkor kezdő-
dik a negyvennapos nagyböjt, 
mely húsvétvasárnapig, április 
9-ig tart.
 A húsvét 2023-ban is négy-
napos ünnep lesz nagypéntektől 
húsvéthétfőig, azaz április 7-10-
ig tart.

A böjt szabályai
A XI. századig a böjt olyannyi-
ra szigorú volt, hogy késő dél-
utánig semmit nem ettek, húst, 
tejterméket és tojást pedig a böj-
ti napokon egyáltalán nem fo-
gyasztottak.
 Az egyház mára enyhített 
a böjti szabályokon, de szigo-
rú böjtöt ír elő a katolikus hí-
vőknek a nagyböjt kezdőnapján, 

A Kerepesi Polgárőr Egye-
sület egy különleges akcióval 
támogatja az iskolát. A szü-
lők már megszokhatták, hogy 
reggelente egyenruhás polgár-
őr segíti az iskola előtt az in-
tézménybe igyekvő gyermekek 
és szülők biztonságos közleke-
dését. Ezen kívül tavaly dec-
emberben egy Homok dűlő-
ben élő kislány, mikulásnapi 
ajándékként azt kérte, hogy a 
polgárőrök villogó járőrautó-

val vigyék az isko-
lába. Tischler Já-
nos, az egyesület 
elnöke már akkor 
megígérte, hogy 
2023-ban minden 
hónapban egy jó ta-
nuló diákot hason-
ló módon juttatnak 
el az iskolába. A 
különleges felaján-

lást az önkormányzat minden 
egyes alkalommal videóra ve-
szi, amelyet felraknak a város 
honlapjára is. A kerepesi pol-
gárőrök, ígéretüket betartva, 
január 11-én egy újabb szeren-
csés kisdiákot vittek az intéz-
mény bejáratáig. Az akcióban 
résztvevő Sallai András és Bu-
davári Tibor polgárőrök egy 
kis ajándékkal is meglepték a 
kitűnő tanuló, 4. osztályos Né-
meth Zsuzsannát.

valamint Jézus halálának nap-
ján, nagypénteken. E két napon 
és nagyböjt többi péntekén a 14 
évesnél idősebb tagjait arra kéri 
az egyház, hogy a böjti fegye-
lem részeként ne fogyasszanak 
húst.
 Ez azt jelenti, hogy 14 éves 
kortól kötelező a hústilalom 
(melegvérű állatok húsának fo-
gyasztása tartozik bele, tehát 
pl. a halak és a tenger gyümöl-
csei nem). Kivételt jelenthet ter-
mészetesen a betegség vagy az 
édesanyák áldott állapota.
 18 és 60 év között ezenfelül 
azt is kéri az egyház, hogy ezen 
a napon csak egyszer étkezzünk 
bőségesebben, ezenkívül pedig 
legfeljebb két alkalommal ve-
gyünk még valamit magunkhoz 
erősítésként, így emlékezve Jé-
zus szenvedésére.
 A hústól való tartózkodás 
nem önmagában tekinthető böj-
ti cselekménynek. A hús fo-
gyasztása az ókori, középkori 
ember számára ritka, ünnepi al-
kalomnak számított, vagyis az 
erről való lemondás valóban a 
bánat és az önmegtagadás kife-
jezőeszköze volt.

Képviselői 
fogadóóra

Önkormány-
zati ingatlan 
ELADÓ

S zállítási gyakoriságtól 
függetlenül, a megadott 
napon, az összegyűjtött 

csomagolási hulladék - meny-
nyiségi korlátozás nélkül - ki-
helyezhető bármely átlátszó 
zsákban.
 Kérjük, fokozott gondosság-
gal járjanak el a hulladékok 
tömörítésével kapcsolatban, 
ezzel is csökkentve a tárolás-
hoz szükséges hely, valamint 
a kihelyezésükhöz szükséges 
zsákok mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes 
és színtelen, öblös-, üdítős, bo-
ros, pezsgősüveg) gyűjtése kiöb-
lítve, az üveggyűjtőpontokon 
történik! 

Házhoz menő  
zöldhulladék-gyűjtés 
A zöldhulladékot tavasztól 
őszig, április 1. és november 
30. között szállítják el a lakó-
ingatlanokról.

 A kertgondozás során levágott 
füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket, illetve a lehullott faleve-
let a DTkH Nonprofit Kft. által 
kibocsátott zsákban, illetve az 
ágnyesedéket max. 100 cm hosz-
szú kötegekben összekötve (al-
kalmanként maximum 1 m3 

mennyiségben), a zsák mellé kell 
kihelyezni az ingatlan elé, a köz-
területet nem szennyező módon.
 A zöldhulladék gyűjtésére al-
kalmas zsákokat a honlapunkon 
megtalálható értékesítési helye-
ken lehet beszerezni bruttó 180 
Ft/db egységáron.

Házhoz menő  
lomtalanítás
A lomtalanítást évente (jan. - 
dec.), ingatlanonként egy al-
kalommal (2 m3/alkalom) ház-
hoz menő rendszerrel végezzük 
el, mely az 28/561-200 (4. me-
nüpont) telefonszámon (ügyfél-
fogadási időben) igényelhető. A 
nagyobb darabos (pl. bútor) lom-
hulladékot kérjük, lapra szerel-
ve, összedarabolva helyezzék ki.

Ügyfélszolgálatunk  
elérhetőségei: 
DTkH Nonprofit Kft.
2100, Gödöllő, 
Dózsa György út 69.
 (hétfő: 7.00 - 19.00, 
 csütörtök: 8.00-16.00) 
 tel.: 28/561-200, e-mail:   
 ugyintezes@dtkh.hu, 
 honlap: www.dtkh.hu
 Kérjük, fokozott figyelem-
mel tájékozódjanak a helyszí-
nekről és a nyitvatartásokról, 
mert azok eltérhetnek a fel-
tüntetettektől!   

DTkH Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÓ a kommunális,  
házhoz menő csomagolási  
(szelektív) és zöldhulladék 2023. 
első félévi szállítási rendjéről

Ezúton tájékoztatjuk az adó-
zókat, hogy 2023. év janu-
ár 1-jétől a helyi iparűzési 
adó devizában történő meg-
fizetéséről szóló 366/2022. 
(IX. 26.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Korm. rende-
let) alapján a helyi iparűzési 
adót euró vagy amerikai dol-
lár devizanemben is megfi-
zethetik. Az új szabály egy-
szerűsítést jelent azoknak a 
cégeknek, amelyeknek be-
vétele részben vagy teljes 
egészében devizában érke-
zik be. A Korm. rendelet által 
biztosított új lehetőség – el-
sősorban az említett cégek 
számára - megkönnyíti az ön-
kormányzatok felé teljesíten-
dő helyi iparűzési adó befi-
zetését. A devizában történő 
befizetés lehetősége minden 
cég számára elérhető lesz. 
 Az önkormányzatunk ré-
szére megnyitott kincstári 
számla adatai: 
Önkormányzat neve: Kere-
pes Város Önkormányzata 
Számla száma: 
 10023002-00002229-  
 02120011 
IBAN száma: 
 HU49 1002 3002 0000  
2229 0212 0011 
 Az átutalás kezdeményezé-
sekor a fizető félnek minden 
esetben fel kell tüntetnie a 
nemzetközi pénzforgalmi jel-
zőszámán (IBAN) túl a szám-
lavezető Magyar Államkincs-
tár BIC kódját: HUSTHUHB, 
valamint a Kincstár leve-
lező bankjaként a Magyar 
Nemzeti Bank BIC kódját is: 
MANEHUHB. SEPA átutalás 
esetén a kedvezményezett 
bankja BIC kódjaként a Kincs-
tár HUSTHUHB BIC kódját kell 
feltüntetni. 

 A Kincstár a fizetési kö-
telezettség teljesítése ér-
dekében a számlájára utalt 
euró- vagy amerikai dollár 
összegnek a Magyar Nem-
zeti Bankhoz, mint a Kincs-
tár számlavezető bankjához 
történő beérkezésekor érvé-
nyes árfolyamon számított 
és a Magyar Nemzeti Bank 
mindenkor hatályos Általá-
nos Üzleti Feltételeiben fog-
laltak szerint a Kincstár szám-
láján jóváírt forintösszegét 
haladéktalanul átutalja az 
önkormányzat – pénzforgal-
mi szolgáltatójánál vezetett – 
helyi iparűzési adóbeszedési 
számlájára. 
 Az önkormányzati adó-
hatóság az adózó adószám-
láján a Kincstár által az ön-
kormányzat – pénzforgalmi 
szolgáltatójánál vezetett – 
helyi iparűzési adóbeszedé-
si számlájára átutalt összeget 
tünteti majd fel befizetésként. 
 Fontos, hogy a devizában 
megfizetett helyi iparűzési 
adó megfizetésének napja a 
Korm. rendelet 1. § (4) bekez-
dése alapján az önkormány-
zat helyi iparűzési adó befi-
zetésére szolgáló beszedési 
számláján való jóváírás napja, 
azaz az ilyen jellegű utalást 
célszerű majd néhány nap-
pal hamarabb indítani! 
 Az önkormányzati adó-
hatóság az adózó adószám-
la kivonatán, valamint az 
adószámla tételes adatai-
nak elektronikus lekérdezé-
se során feltünteti az euró-
ban vagy amerikai dollárban 
teljesített befizetés összegét, 
devizanemét, valamint az ár-
folyamot és az elszámolt fo-
rintösszeget. 

Önkormányzati Adóhatóság

TÁJÉKOZTATÁS helyi iparűzési 
adó devizában történő  
megfizetésének lehetőségéről 

A kommunális hulladékszállítás PÉNTEKI  
napokon történik! Házhoz menő  
csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtés 

FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

10.; 24. 10.; 24. 7.; 21. 5.; 19. 2.; 6.; 30.

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

14.; 28. 12.; 26. 9.; 23.

Tájékoztatjuk a 4. válasz-
tókörzet lakóit, hogy Farsang 
Péterné önkormányzati képvi-

Kerepes Város Önkormány-
zat eladásra hirdeti a Kerepes 
469/2 hrsz-ú, 755 m2 nagysá-

selő, 2023.  
február 22-én, 
szerdán, 17 óra 
és 18 óra között 
fogadóórát tart 
a Szabó Mag-
da Művelődési 
Házban.

gú kivett „beépítetlen terü-
let” megnevezésű ingatlanát, 
az ingatlan minimum vételára 
26  400  000  Ft.
 A pályázat benyújtásának 
határideje: 2023. február 10. 
(péntek) 10 óra.
 A részletes pályázati kiírás 
Kerepes Város honlapján meg-
található.

HÍREK
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HITÉLET

Lukács 10, 39-42
„És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki 
is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő 
beszédét. Mártha pedig foglalatos volt a szüntelen 
való szolgálatban; előállván azért, monda: 
Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem 
magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? 
Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem.
Felelvén pedig, monda néki Jézus: Mártha, 
Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel:
De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt 
választotta, mely el nem vétetik ő tőle.”

A kegyelem az egyik legszebb 
szó, amit ismerek. Nem annyira a hangzásában rejlik 
a különlegessége, hanem jelentésében, eredetében.

REFORMÁTUS EGYHÁZ

Neked van-e időd Jézusra?

A KEGYELEM ÖRÖME
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

M árta nagyon szereti 
Jézust és szeretne  
a kedvére tenni.  

Jézusnak sokszor talán enni 
sem volt ideje, hát itt az idő és 
az alkalom, hogy igazán em-
berhez méltó körülménye-
ket teremtsen neki egy odaadó 
vendéglátással. Szívét lelkét be-
leadva süt, főz, terít, rendezget, 
rakosgat, sürög- forog, hogy 
minden jó, szép és tökéletes le-
gyen, hogy a vendég a lehető 
legjobban érezze magát.

 Valószínű, ő is odaült volna 
Jézus elé, de a sok munka nem 
engedte. Jaj, nincs időm! Nem 
érek rá! Nem azért nincs ideje, 
mert tele van az élete egy cso-
mó haszontalansággal, mert fö-
lösleges dolgokat művel. Márta 
nem haszontalanul töltötte az 
idejét, arra mind szükség volt, 
amit ő csinált. A baj az, hogy 
ez a fajta serény munkálko-
dás annyira lefoglalja az em-
ber minden idejét és energiáját, 
hogy az élet igazán fontos dol-

gaival – a családdal, a gyerme-
kekkel, a barátokkal – már nem 
ér rá igazán foglalkozni. 
 Jézus szóvá is teszi ezt: Márta, 
Márta, sok mindenért aggódsz 
és nyugtalankodsz.
 Ezekből a szavakból tehát 
már kiderül, hogy Márta szol-
gálata nyugtalan, ideges, kap-
kodó, önmagát hajszoló szolgá-
lat volt. Talán ilyen gondolatok 
hajtották: Jaj, kész lesz-e kellő 
időre? Jó lesz-e, amit csinálok? 
Fog-e ízleni Jézusnak? Látszott 
rajta a sok gond, amit csinált 
magának. Túl nagy dolgot csi-
nált az ügyből, nem ismert ha-
tárt, beleveszett a sok munká-
ba és nem vette észre a pillanat 
nagyságát, megismételhetet-
lenségét és elszalasztotta a pá-
ratlan lehetőséget, hogy Jézust 
élőben hallhassa, hogy Jézus 
Őt is taníthassa! Azt hitte min-
dent föláldozott Jézusért, pe-
dig Jézust áldozta föl a sok do-
logért, a sok múlandóért. Jézus 
ezt nem kérte! Márta a szerete-
tét akarta így kimutatni, de el-
tévesztette az arányokat.

 A „semmire sincs időnk” 
panasz lelkiség kérdése. Fi-
gyeld csak meg, aki azon pa-
naszkodik, hogy a sok munkája 
miatt nem ér rá elcsendesedni 
naponként Isten előtt, ugyanaz 
az ember, ha vakációra utazik, 
amikor igazán sok ideje volna, 
akkor sem ér rá, akkor sem jut 
hozzá, hogy letelepedjék Jézus 
lábai előtt.
 Elvész az életed a sok min-
den között, szétszaggatod ma-
gad! Nem veszed-e észre, hogy 
már rég nem te vagy az ura a 
helyzetednek, hanem az ural-
kodik rajtad? Dobál, játszik ve-
led. Mivel azt a sok mindent, 
amiért töröd magad, nem tart-
ja össze egy valami, az a bi-
zonyos egy szükséges dolog: 
széthull a sok, elvesztesz min-
dent, elveszíted önmagadat is! 
Pedig csak egy a szükséges do-
log, a nélkülözhetetlen: a Jé-
zussal való együttlét! De éppen 
erre az egyre nem ér rá Már-
ta. Ez a bűne, ez a tragikuma! 
Ezért korholja Jézus szelíden, 
de nagyon komolyan Mártát. 
Neked van-e időd Jézusra? 
Tedd az idődet is Jézus kezébe!

Koncz Zoltán református lelkész

A magyar köznyelvben, 
a kegyelem alatt, első-
sorban azt a jogi lépést 

értjük, amelyben egy jogerő-
sen elítéltet mégis felmentenek 
a büntetése (további) letöltése 
alól. Nem látok bele az elnöki 
kegyelem jogi alapjaiba, megva-
lósulásának folyamatába, de azt 
biztosra veszem, hogy bonyo-

lult, és minden bizonnyal ne-
hezen meghozott, ritka döntés 
eredménye. Akárki, akármikor 
nem kaphatja meg.
 A Szentírás bizonysága sze-
rint, Isten országában egészen 
más a helyzet – hála az Úrnak! 
Az életünk felett kegyelmet 
gyakorló Atyánk bűnbocsá-
tó döntése mindenki felé árad, 

személyválogatás nélkül. Nem 
is akármilyen okból!
 Az Újszövetségben a „ke-
gyelem” kifejezése voltakép-
pen az „öröm” szóból szár-
mazik, azaz egy a jelentésük. 
Ugyanaz a görög szó szerepel a 
két kifejezésre. A Teremtő sze-
mélyében, cselekvésében vá-
lik eggyé a két fogalom. Ebben 
rejlik csodálatossága! Isten ke-
gyelme az ő öröméből fakad. 
Rajong értünk, a legdrágább 
kincsei vagyunk a világon, 
ezért bocsátja meg Krisztusban 
a bűneinket. Az összeset. Azo-
kat, amelyeket más, de talán 
még mi magunk sem tudunk 
magunknak megbocsátani. Ek-
kora az ő szeretete irántunk. 
Öröméből kegyelmez meg.
 A mondat fordítva is igaz: a 
nekünk való megkegyelmezés, 
a bűneink eltörlése örömöt sze-
rez számára. Mindent megtett, 
és ma is mindent elkövet azért, 

hogy a tőle elszakadtat ismét 
átölelhesse, mint a tékozló fiút 
az elé szaladó apja. Ebben az 
ölelésben, ebben az odafutás-
ban, az érte-nyúlásban, az újra 
együttlétben van a legnagyobb 
öröme. Így említi ezt Jézus: 
„Nagy örömünnep születik a 
mennyben a megtérő bűnös fe-
lett.”  (Lk 15).
 A kegyelem szava, történe-
te akkor válik számunkra cso-
dálatossá, ha megértjük, az ne-
künk, rólunk és értünk szól. A 
mi életünkre, személyünkre ér-
vényes. Érintettek vagyunk Is-
ten kegyelmében, örömében. 
Személyesen nekünk örül, sze-
mélyesen nekünk bocsát meg! 
Neked és nekem! Márpedig 
Atyánk ma is csodája, kegyel-
mének meglátására hív: „Íme, 
most van a kegyelem ide-
je! Íme, most van az üdvösség 
napja!” (2Kor 6,2)
 Bízz benne, hogy öröme 
benned is teljessé váljon! Ra-
gadd meg kegyelmét, hogy 
végre ÉLHESS! 

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

A NÖK HÍREI 

J anuárban – az ünnepek után kicsit meg-
pihenve – az emberek mindenhol el-
kezdik tervezni az új év eseményeit, 

munkáit. Így kell ennek lennie minden ön-
kormányzatnál, természetesen a Német Ön-
kormányzat Kerepesnél sem jelenthet kivé-
telt. Az új évben új lappal indulunk, de az 
előző év tapasztalatai alapján nemcsak a ta-
valyi eredményeinkre, sikereinkre fóku-
szálunk, hanem a hibáinkból is levonjuk a 
szükséges következtetéseket. Nem enged-
jük meg magunknak (és másoknak sem), 
hogy ugyanazok a hibák ismét előfordulhas-
sanak. Eredményeink vannak ugyan szép 
számmal, de nehézségekre is számtalan pél-
da volt. 
 Örömünkre szolgál, hogy szeptember óta 
új jegyzője van a hivatalnak, ráadásul olyan 
jegyzője, akinek korábbi munkahelyein (Pi-
lisvörösváron és Budakalászon) volt már al-
kalma svábokkal, és az őket érintő problé-
mákkal is találkozni. A nemzetiségi törvény 
betartása tehát végre nem lehet akadály! 
Korábban ez bizony nem ment gördüléke-
nyen, mindent el kellet magyarázni, hogy 
mit, miért és mi alapján lenne célszerű vég-

hez vinni. Régebben még az a kérdés is tisz-
tázásra szorult, hogy az iskola és az óvoda is 
német nemzetiségi intézménynek minősül, 
pedig az intézmények alapító okirata sze-
rint nemzetiségi normatíva támogatásokat is 
kapnak. (Az óvoda maradt meg helyi fenn-
tartásban, az iskola nem sok beleszólási jo-
got ad.)
 Fontos megjegyezni, hogy a település ön-
kormányzata véleményezhet, míg a NÖK 
egyetértési jogosultsággal rendelkezik. Ez 
olyan esetekben lehet fontos, mint például a 
körzethatárok kérdése, amiről épp a terve-
zett januári első ülésünkön döntünk majd. 
Kerepes teljes közigazgatási határa az, ami 
azonos a körzethatárral. Ez jelen esetben tá-
mogatható, hiszen kevés a helyi diákunk. 
 Az első ülés napirendjeihez tartozik a le-
zárult népszámlálás tapasztalatairól szóló 
beszámoló, a 2023-as költségvetés tervezete, 
programok és a munkatervünk elfogadása 
is. A korábbi nemzetiségi referensi munka-
kört ellátó hivatali dolgozó elment Kerepes-
ről, helyette januártól új munkatárs érke-
zett. Komoly feladatkör ez és fontos nekünk 
is, mivel a NÖK 550 határozattal zárta az 

évet. Ez soknak tű-
nik, de több mint tíz 
éve az egyedüliek 
vagyunk országo-
san, akik a maximá-
lis teljesítményü-
kért a maximális 
anyagi pontszám-
alapú elismerést 
kapják. Költségve-
tésünk két-három 
pilléren nyugszik. 

Egyik az éves működési támogatás, amely 
1 040 000 Ft/év. Másik az említett feladat-
alapú támogatás, amelynek a pontszáma 12 
éve mindig a maximális 100 pont, amely 
eddig 2-2,5 millió forintot jelentett évente. 
Ezeket az esedékes pályázatokon elnyerhe-
tő támogatások még kiegészíthetik, azonban 
ezek kimenetele kiszámíthatatlan, például a 
pandémia alatt nem túl sok sikerélmény ért 
bennünket ezen a téren (több kiírt pályáza-
tot visszavontak). Reméljük, idén sikereseb-
bek leszünk!
 Lezárult egy közigazgatási per és az új-
ság egy oldalas cikkei ismét biztosítottak a 
számunkra. Idén 27. alkalommal került sor 
a Magyarországi Német Önkormányzatok 
Napjára, melyet minden év január második 
szombatján ünneplünk. Mi is részt vettünk 
rajta 2 fővel, melyet a pécsi Kodály Köz-
pontban rendeztek. A gálaműsor keretében 
átadták a magyarországi németek legmaga-
sabb kitüntetéseit. 
 A magyar kultúra napján, január 22-én, 
Petőfi 200 éves születésnapjáról emlékez-
tünk meg. Az ünnepi műsorban a NÖK és a 
Kerepesi Lila Akác Nyugdíjas Klub közö-
sen szerepelt.
 Tervezzük a közeljövőben egy Wéber 
Edére, valamint a málenkij robot és a kitele-
pítés áldozataira történő megemlékezés ren-
dezését. 
 Februárban az önfeledt mulatozásnak ad-
juk át magunkat, előfarsang és pótszilvesz-
ter megrendezését szeretnénk megvalósíta-
ni.
 Továbbá tervezünk még több közös óvo-
dai és iskolai programot, nemcsak a Már-
ton-napot, de a Schwabenzugot is szeret-
nénk szélesebb körben megtartani. Artes 
István barátunk sírjához is ellátogatunk Pi-
lisszentivánra a közeljövőben egy összejöve-
tel keretében. 
 Tekintettel arra, hogy Springer Krisztina 
NÖK elnök az Értéktár Bizottság tagja, sze-
retnénk szorosabban együtt dolgozni a bi-
zottsággal. 
 Számos javaslatunk lesz idén a várost 
érintő kérdésekben a település testületi ülé-
sein, hisz tanácskozási jogunk erre lehetősé-
get biztosít. Szeretnénk végre elejét venni a 
konfliktusoknak, de továbbra is küzdeni fo-
gunk Kerepes fejlődéséért. Ennek érdeké-
ben eddig is számtalan dolgot megtettünk 
már: például a Bajcsy-Zsilinszky utca leasz-
faltozása is tőlünk indult. (Ennek megvaló-
sításáért az előző önkormányzati ciklusban 
aláírást gyűjtöttünk.) A Szilas-rét (régebbi 
nevén Sósvíz) beépítését is sikerrel akadá-
lyoztuk meg több testületi határozatunkkal, 
és részt vettünk a népszavazási kezdemé-
nyezésben is. Az eddigi aktivitásunkat és 
lendületünket 2023-ban is meg kívánjuk 
őrizni, bízva abban, hogy tevékenységünk-
kel hozzájárulunk Kerepes további fejlődé-
séhez. Springer Friedrich a NÖK és Kerepes képviselője

Kérem engedjék meg, hogy a 2023-as év első újságcikkén 
keresztül boldog új esztendőt kívánjak minden kedves 
kerepesi lakosnak a NÖK nevében!  A szervezet tagjainak 
pedig ezen kívül sok felejthetetlen programot, valamint erőt 
kívánok az eltervezett rendezvények megvalósításához!

NEMZETISÉG

Peringer György is szavalt a magyar kultúra napján

Résztvettünk a Pécsen megrendezett Magyarországi Német Önkormányzatok Napján
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RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok

Bejelentkezés: 06-28-472-400 (munkaidőben)
06-30-251-61-60 és 06-30-823-34-64 (non-stop)

rhdental@rhdental.hu • www.rhdental.hu • www.szajapolas.com

KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig

DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd  8.30-12, szerda: 8.30-12,  
csütörtök és péntek: 14-20 óráig 

VÁRJUK KEDVES PACIENSEINKET FOGORVOSI RENDELŐNKBEN!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak)

Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Fogászati lézeres megoldások: gyökérkezelés, fogfehérítés, afta, herpesz

AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!
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HITÉLET

Advent negyedik vasárnapjának ünnepi programja a templom-
kertben kezdődött a 4. gyertya meggyújtásával, ahol az ökumenikus 
igehirdetésen részt vett Eszlényi Ákos evangélikus lelkész, Huszár 
Attila diakónus, Pető Gábor plébános és Somorjai Péter, az 
egyháztanács tagja. Ezt követően, délután fél ötkor kezdődött az 
Adventi koncert, ahol bemutatták a pályázati pénzből újjáépített 
orgonát is. Az orgona felújítása a Magyarország Kormánya által 
kiírt „VKT-FELÚJÍTÁS-22” című projekten nyert 3 millió 500 ezer 
forintból és az egyházközség támogatásával valósult meg.

HANGVERSENYORGONÁVAL  
gyarapodott Kerepes

A felújított orgona

Az adventi koncert orgonistái Kurucz Róbert, Szent-
gáli-Tóth Áron, dr, Varga László, Rieth József,   
Lobmayer Márton és Lencse Balázs Gyula

Ökumenikus igehirdetés

Frajna András plébános atya és Somorjai Péter

Kurucz Róbert orgonaépítő mutatta
be a felújított hangszertA fejlesztés eredményeként a temp-

lom régi Rieger orgonáját egy „hib-
rid” rendszerű, szinte hangverseny-

szintű orgonává alakították át. A koncert 
előtt a hangszert felújító budapesti Koppel 
Kft. „Orgonám.hu” szakemberei, Kurucz 
Róbert és Rieth József részletesen bemu-
tatták a megújult hangszert. A XVI. kerü-
leti vállalkozásról csak annyit, hogy olyan 
lelkes orgonistákból, kántorokból, mérnö-
kökből áll, akik az informatika vívmányai 
segítségével építik újjá az orgonákat. Kere-

pesen Kurucz Róbert egy nagyszerű előadás 
keretében, látványosan szemléltetve mutatta 
be az orgonát. A koncert elején Pető Gábor 
plébános úr megáldotta az új orgonát, így a 
hangszerek királynője Kerepesen is Isten di-
csőségére árasztja gyönyörű hangját.    
 Kurucz Róbert orgonaépítő elmondta, 
hogy az igazi sípos orgona hangja semmi-
vel sem helyettesíthető, viszont élethű mó-
don utánozható az Orgonam VSO (Virtuális 
Sípos Orgona) magyar fejlesztésű orgona-
szoftver segítségével. A szoftveres hangkel-
tés számos előnye közül az egyik legfonto-
sabb az, hogy nem hangolódik el és precízen 
állítható a hangmagasság, a hangerő, illet-
ve a hangszín. Ezen felül a digitális sípok-
nak nincs nagy helyigénye, nem használnak 
levegőt a fújtatóból, és nincs anyagköltségük 
sem, ezért az ár nem függ össze a sípméret-
tel. A felújításkor a régi, felújított sípos orgo-

ADVENTI KONCERT KERETÉBEN ADTÁK ÁT

nához hozzákapcsolták a digitális hangzást 
egy digitális traktúrával. A hangszer bemu-
tatásában közreműködött Rieth József kán-
tor, az építő cég ügyvezetője, Szentgáli-Tóth 
Áron, Lencse Balázs Gyula, Kurucz Róbert 
és Lobmayer Márton kántorok.
 A bemutatót végig hallgatva, minden-
ki egy kis orgonaismereti tudással gyarapo-
dott, és kellő lelki feltöltődéssel készülőd-
hetett az Adventi koncertre, ahol dr. Varga 
László orgonaművész, egyházzenész játékát 
csodálhatták meg, aki Johann Sebastian 
Bach és Ditrich Buxtehude orgonaműveit 
szólaltatta meg. A koncert után a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat által felaján-
lott agapén meleg teával, forralt borral és na-
gyon finom zsíros kenyérrel várták a vendé-
geket, amit kiegészített a Kerepesi Katolikus 
Karitász aprósütemény felajánlása is. Ez a 
szeretetvendégség már része volt a város 
szervezte „Mindenki karácsonya” rendez-
vénynek is. A koncert után Somorjai Péter 
az egyházközség nevében megígérte, hogy 
2023-ban több templomi koncertet is szer-
veznek a Szent Anna-templomban, hogy 
Kerepes zeneértő közönsége is hallhassa az 
új orgona csodálatos hangzását. Külön kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik hozzá-
járultak a felújítás megvalósulásához.  PGy

A játszóasztalnál Reith József orgonaépítő 
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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.

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

Házi készítésű májas hurka, zsemlés 
véres hurka, sütnivaló kolbász, grill- 
kolbász, kenőmájas, disznósajt, teper-
tő, paprikás abált szalonnák, füstölt 
készítmények NAGY VÁLASZTÉKBAN.

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 7-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK  
DÉLIG kérjük leadni!

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

 

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

Januári – Februári nyitvatartás
Hétfőtől-Csütörtökig: 8-15 óráig

Péntek: zárva
   Szombat, Vasárnap: zárva

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!

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Turza Ferenc
egyéni vállalkozó

TElEfon: 06-20/543-9636

Fürdők WC-k teraszok burkolása.
Csőtörések utáni helyreállítások.

Falazás, vakolás,  
betonozás.

Sittelszállítás.

Kőműves és burKoló munKáK  
kivitelezése garanciával

30 éves szakmai rutinnal.

VízVezetékszerelés • duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. Nyugdíjas kedvezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

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

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

sebők richárd egyéni vállalkozó
Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

kerepesen!



Épít? Felújít? AlAptól A tetőig vegyen mindent egy helyen

Akár 50 %-os állAmi támogAtássAl tAvAszi Akcióink keretÉn belül!

Kistarcsa, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • info@kocsistuzep.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

Keressen minKet  
a FacebooKon is!

már banKKártyával is Fizethet!A                                tAgjA. 

Nyitvatartás: 
H-P: 7.00-15.30
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!


