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Az Önkormányzati Hírek
Szerkesztőbizottsága
nagy szeretettel köszönti az

ÉDESANYÁKAT
ANYÁK NAPJA
alkalmából:

Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen
a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz
édes álom.
Csupa virágból van, merő
napsugárból..
Ha ki nem mondhatod,
elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták
estéli harangja, (…)

RAGYOGÓ PILLANAT – A megújult Cifrakertben fotóztuk ezt a meseszép
kis fát, mely egy igazi színfoltja a helynek. Látogasson ki Ön is, tegyen
egy kellemes sétát a felújított Cifrakertben.
/Fotó: Horváth Tibor/

FONTOS TÉMÁK
az Idősügyi Tanács asztalán

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
gyűltek össze a nyugdíjas szervezetek vezetői, valamint a
meghívott vendégek, előadók 2018. április 24-én, hogy az év
első rendes ülését megtartsák, volt miről beszélgetni most
is. Elsőként Karsay Istvánné, az Idősügyi Tanács titkára köszöntötte a megjelenteket. Folytatás lapunk 4. oldalán!

Van egy szó, van egy név,
valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen
a világon.
Ez a legforróbb szó, az én
legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám,
édesanyám.
Nagy Ferenc

HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS:
TEJESEN MEGÚJUL
A NAGYKŐRÖSI MÚZEUM

Az erről készült exkluzív kis videót megtekinthetik az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!
Részletek lapunk 5. oldalán!

RADIKÁLISAN CSÖKKENT AZ ORVOSOK
ÉS ÁPOLÓK ELVÁNDORLÁSA

Kép forrása: Kormány.hu
Nyolc éve folyamatosan csökken
az elvándorló orvosok száma, a
kormányváltás óta annyira kevés
orvos nem akart még külföldre
menni, mint 2017-ben. 2010 óta
60 százalékkal csökkent a külföldi munkavállalásra jelentkező orvosok száma, és 2015-höz
képest 30 százalékkal csökken a
távozó ápolók száma is – mondta el az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti
államtitkára az MTI-nek.
Rétvári Bence hangsúlyozta: 2010 óta több kormányzati
intézkedés javított az orvosok

és ápolók helyzetén, és ennek
már látható eredményei vannak.
2010-ben 845 magyar orvos kérte ki első alkalommal a külföldi
munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt, tavaly már
csak 334.
„2010 ÓTA TÖBB KORMÁNYZATI
INTÉZKEDÉS
JAVÍTOTT AZ ORVOSOK ÉS
ÁPOLÓK HELYZETÉN, ÉS ENNEK MÁR LÁTHATÓ EREDMÉNYEI VANNAK”
Elmondható tehát – folytatta
-, hogy az intézkedések hatására
tavaly több mint 60 százalékkal

kevesebb orvos tervezte távozását, mint 2010-ben. Az elmúlt
években a külföldi munkavállalási engedélyt kérő orvosok közül 1498-an jelenleg is dolgoznak a magyar betegellátásban,
miután vagy mégsem költöztek
külföldre, vagy időközben viszszaköltöztek Magyarországra,
vagy egyszerre végeznek munkát
itthon és külföldön.
Közölte, javítja az orvos
utánpótlást, hogy 2010 és 2016
között 40 százalékkal emelkedett a végzős orvosok száma is:
míg 2010-ben ezer végzős orvos
volt, 2016-ban már 1399-en kaptak orvosi diplomát. Örömtelinek nevezte, hogy a kormányzati
lépéseknek köszönhetően harmadik éve folyamatosan csökken az ápolók elvándorlása is.
Míg 2015-ben 567, tavaly már
csak 407 szakdolgozó tervezte
a külföldre távozást, ez csaknem 30 százalékos csökkenést
jelent.
Kitért arra is: az egészségügyi dolgozók itthon maradását
segíti az orvosok és ápolók béremelése, valamint a kórházak
jelentős fejlesztése, a munkakö-

rülmények javítása. Az elmúlt
években több száz milliárd
forintot fordítottak a kórházak korszerűsítésre, elindították Budapest történetének
legnagyobb kórházfejlesztési
programját, valamint ösztöndíjprogramokkal segítették a
fiatal szakorvosokat és ápolókat. Többször, eddig összesen
400 milliárd forintból emelték
a béreket, és csak az elmúlt két
évben 207 ezer forinttal emelkedett az orvosok alapbére.
Rétvári Bence elmondta, a
kormány 2018-ban összességében 546 milliárd forinttal költ
többet egészségügyre, mint
amennyi a baloldali kormány
által utoljára benyújtott, 2010.
évi költségvetésben szerepelt.
Úgy fogalmazott: a szocialista
kormányokkal szemben a jelenlegi, nemzeti kormány nem
spórol az emberek egészségén,
hanem jelentősen bővíti az
egészségügyre fordított forrásokat. Ezt a törekvést a mértékadó nemzetközi felmérések is
visszaigazolják – tette hozzá az
államtitkár.
(MTI)

Támogassa Ön is a Nagykőrösi Tűzoltóságot
A beérkező felajánlásokat
Nagykőrös tűzvédelmét szolgáló tűzoltó eszközökre, felszerelésekre költjük. Reméljük, idén ismét számíthatunk
az Ön segítségére is!

Kérjük, hogy támogassa
a nagykőrösi tűzoltókat!
Önkormányzati Tűzoltóság
Nagykőrös

Gyász
Kérjük, hogy adója 1%-ának
felajánlásával támogassa az
Önkormányzati Tűzoltóság
Nagykőrös köztestületet.
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Adószámunk:
18667541-1-13

Horkai László (1957)
Pethe Lászlóné sz. Tamás Zsuzsanna (1965)
Ézsiás Kálmán László (1954)
Üveges Péter (1972)
Szőke Istvánné sz. Fazekas-Szűcs Katalin (1936)
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Cifrakert utca

A tervek szerint így nézhet majd ki a Cifrakerti Futópálya, mely a remények szerint, mihamarabb
szolgálhatja majd a nagykőrösi sportolni vágyókat.

A NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS KULTURÁLIS KÖZPONT
(2750 NAGYKŐRÖS, SZABADSÁG TÉR 7.)
MÁJUSI PROGRAMAJÁNLÓJA

Információ: 53/550-040; e-mail: igazgato@korosikultura.hu; www.korosikultura.hu
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FONTOS TÉMÁK
az Idősügyi Tanács asztalán

A Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében gyűltek össze a
nyugdíjas szervezetek vezetői,
valamint a meghívott vendégek,
előadók 2018. április 24-én, hogy
az év első rendes ülését megtartsák, volt miről beszélgetni most
is. Elsőként Karsay Istvánné, az
Idősügyi Tanács titkára köszöntötte a megjelenteket.
Dr. Czira Szabolcs polgármester, az Idősügyi Tanács elnöke köszöntőjében beszámolt
az évben előttünk álló fejlesztésekről, a múzeum-felújításról,
a piac felújítással kapcsolatos
csarnoképítésről, a Cifrakertnél
megvalósuló 400 m-es futókör
és 15 db szabadtéri sporteszköz létesítéséről, melyek még
idén, 2018-ban átadásra is kerülnek a nagykőrösieknek. A
közelgő rendezvényekre is felhívta a figyelmet az elnök, úgy,
mint a június 2-ai Egészségváros programra, melyről az
Önkormányzati Hírek újságban
folyamatosan olvashatnak részleteket. A Gyermeknapra és a
Kiváló Diákok Polgármesteri
Fogadására június 3-án kerül
sor a Cifrakertben, remélhe-
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tően idén is több száz kiváló
Nagykőrösön tanuló fiatalnak
gratulálhatunk. A város egy kiemelt nagyrendezvénye lesz a
Möggyfesztivál, melyet a június
végére tervezett Múzeumátadó
és Országos Bélyegkiállítás követ. A Möggyfesztivál évről évre
egyre nagyobb sikernek örvend,
szeretik a nagykőrösiek a programokat és a környező településekről is özönlenek át az ingyenes koncertekre, az igényes
kultúra kedvelői. A Múzeum
átadására június legvégén kerül
sor, és a modern kor technológiájával egy nagyszerű, látványos,
közönségbarát látogatóközpont
kerül kialakításra.
Karsay Istvánné titkár ezt
követően, a legutóbb megtartott
ülés óta eltelt idő jelentősebb
eseményeiről számolt be, köszönetet mondva a kormánynak,
hogy tavaszi Erzsébet utalványban részesítette a nyugdíjasokat,
valamint a 12 ezer forintos fűtési rezsicsökkentésért, mely
minden családot érint. Arról
is beszélt, hogy az előző ülésen
téma volt a Nyugdíjas Szövetkezetek megalakulása és örömmel

hallotta, hogy több nagykőrösi is
belépett a legközelebbi, kecskeméti szövetkezetbe azóta.
A tanácskozás egyik legérdekesebb témája a közösségi szolgálatról tartott előadások voltak,
dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis Tímea, a Nagykőrösi Arany János
Református Gimnázium iskolaigazgatója és Danóczi Levente, a
Toldi iskola munkacsoport vezetője tartott előadást az iskolában
végzett közösségi szolgálatról,
különös tekintettel az idősebb
korosztályra. A tanulóknak 50
órás közösségi szolgálatot kell
végezniük és közben vezetik
a szolgálati naplót, melyben
pontosan fel vannak jegyezve
a történések. Elhangzott, minden közösségi szolgálat előtt
tartanak felkészülést a gimnáziumban, nagyon sok partner
van, önként maguk választanak
szolgálati tevékenységet a tanulók. Mindkét előadó jelezte,
hogy szívesen tudnak tanulót
küldeni nyugdíjasklubokhoz,
idősekhez segíteni, beszélgetni
velük, örömmel állnak a megkeresések elé. Arról is szó volt,
hogy sok tanuló szeret részt

venni nagyrendezvények szervezésében, mint a Möggyfesztivál és az Arany Napok kapcsán.
Ezután téma volt még az ülésen a Senior Nap megszervezése, melyet idén Nyerges József
vállalt fel, valamint tájékoztatásra kerültek a jelenlévők a
június 2-ai Richter Egészségváros program vonatkozásában,
mely rendhagyó egészségnap
lesz a Deák téren, szűrővizsgálatokkal és családi, színpadi
programokkal. A teljes rendezvény ingyenes, annak minden
programja. Nagyon fontos, hogy
minden érdeklődő kap egy kis füzetet, melybe minden elvégzett
vizsgálat, tanácsadáson való
részvétel után beleragasztanak
egy matricát, ezt le kell adni az
erre kijelölt sátorban, ugyanis
minden matrica 300 Ft-ot jelent a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórháznak, minden
forint a helyi kórház fejlesztésére fordítódik. A cél, hogy minél
többen, korosztálytól függetlenül
részt vegyünk az Egészségváros
napon, ezzel hasznos közösségi
célt is szolgálunk.
Minden érdeklődőt várunk
június 2-án 9:00 órára a Rendelőintézethez, hogy a Deák térig
futva, kocogva megnyissuk a
rendezvényt, minden résztvevő
dupla ponttal járul hozzá a kórházunk fejlesztéséhez.
Horváth Tibor
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HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS: TEJESEN MEGÚJUL
A NAGYKŐRÖSI MÚZEUM

Dr. Czira Szabolcs polgármester a
helyszínen, a teljesen megújuló múzeumban tekintette meg a beruházás
aktuális állását, a kiváló szakemberekkel is beszélgetett, egyeztetett, akik a
nyílászárókkal és a padlófűtéssel kap-

csolatban is részletes tájékoztatást
tudtak adni. A város az Arany-emlékévre kapott több mint 1 milliárd
forintot Magyarország Kormányától,
melyből tényleg egy modern, digitalizált, családbarát kiállító- és foga-

dótérré válik a muzeális gyűjtemény.
Kívánjuk, hogy minden nagykőrösi
polgár tetszését nyerje majd el, hiszen
mindnyájunknak épül.
Horváth Tibor

Az erről készült exkluzív kis videót megtekinthetik az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!

ÚJABB JÁRDAFELÚJÍTÁSI PROJEKTRE
PÁLYÁZIK NAGYKŐRÖS

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő- testülete
rendkívüli ülésén egyhangú
igen szavazattal, április 26-án
döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be járdák felújítására.
A pályázatban szereplő rehabilitációs munkálatok összköltsége
bruttó 49.259.924 Ft, az igényelt
támogatás bruttó 30.000.000 Ft.
A pályázat benyújtásához, a pá-

lyázati cél megvalósításához
szükséges bruttó 20.000.000 Ft
önerőt az önkormányzat 2018.
évi költségvetésében biztosítja.
A nagykőrösi projekt az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása„
című kiírásra kerül benyújtásra.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás
igényelhető, melynek maximu-

XII. évfolyam, 18. szám • 2018. május 4.

ÁLLÁST
KÍNÁL

ma a Nagykőrös által is kért
30.000.000 forint.
A lakossági és intézményi igényeket, valamint az egyes célokhoz tartozó feltételrendszereket
mérlegelve, a Nagykőrös, Kecskeméti út két oldalán (Szabadság
téri körforgalomtól a Kálvin téri
csomópontig) járdák felújítására,
a pályázati kiírás feltételeinek
megfelelően, a szakiroda által
elkészíttetett tervdokumentáció alapján kerül benyújtásra
a pályázat, dr. Czira Szabolcs
polgármester előterjesztésének
megfelelően, május 2-ig.
A projekten belül mindöszszesen

889 folyóméter járda

épül meg.
LV

Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórház
és Rendelőintézet
állásokat hirdet
• ápolói
• beteghordó
• egészségügyi
asszisztens
munkakörök
betöltésére.
A pályázatok
benyújtásának
határideje:
2018. május 17.
A pályázati kiírással
kapcsolatosan
további információt
Csépleő Viktória
ápolási igazgatónőnél
tel: 53/351-761.
A teljes pályázati
felhívásokat keresse
a www.nagykoros.hu
honlapon!
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Két sündisznó találkozik.
Az egyiknek be van kötve a keze.
– Mi történt veled?
– Baleset. Meg akartam vakarni
a hátam.

SZIRÉNA
Hamis ukrán vezetői engedéllyel vezetett
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást.
Közokirat-hamisítás bűntettének elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Nagykőrösi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya D. Róbert 29 éves
nagykőrösi lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint D.
Róbert 2017-ben, pontosan nem meghatározható időpontban a nevére kiállított, az
ő személyes adatait tartalmazó hamis ukrán vezetői engedélyhez jutott. 2018. január
04-én 18:00 órakor a Nagykőrös, Kálvin tér

1. szám előtti útszakaszon az általa vezetett
személygépkocsi vezetőjeként rendőri intézkedés során vezetői jogosultságának igazolására az említett hamis, ukrán vezetői engedélyt adott át az intézkedő rendőr részére,
ezzel hamis közokiratot használt.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználásával elkövetett
közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt D. Róbert ellen befejezte a nyomozást és az ügyben keletkezett
iratokat vádemelési javaslattal megküldte
a Nagykőrösi Járási Ügyészségnek.

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság híreit kövesse nyomon a
www.nagykorosma.hu oldalon, és az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook közösségi oldalain!
Hirdetés

FELÉBREDT TÉLI
ÁLMÁBÓL A BASAFA
A Nagykőrös egyik jelképének számító
csodálatos faóriás, az úgynevezett Basafa felébredt téli álmából, csodálatos
szépségben pompázik a Pálfája Parkerdőben. Ha tehetik, keressék fel „őt” Önök
is, kiránduljanak egy nagyot a Pálfájában.
LV

Hirdetés

KERESSÜK ÚJ KOLLÉGÁINKAT
FIZIKAI MUNKÁRA!
A Taképszolg Kft.-hez a 23. kerületbe
nagyon könnyen megközelíthető helyre,

ELŐKÉSZÍTŐ-CSOMAGOLÓ
pozícióba keresünk új munkatársakat meglévő
csapatunk erősítésére.
Ha szeretnél egy olyan csapat részese lenni, akikkel gyorsan
telik a munkaidő, olvasd el, hogy mit kínálunk számodra:
– Stabil, hosszútávú munkahelyet
– Színvonalas munkakörnyezetet és kiváló minőségű eszközöket
– Tervezhető és pontos bérfizetést
– Folyamatos képzést
– Támogató és jókedvű csapatot
Mit kérünk ezért cserébe?
– 3 műszak vállalását (H-P)
– Precíz munkavégzést
– Jó fizikai állapotot
– Fejlődésre és tanulásra való hajlandóságot
A munkába járás céges buszokkal megoldott, jogosítvány megléte előny!

Amennyiben a munkalehetőség felkeltette érdeklődésedet,
jelentkezz a hr@takepszolg.hu e-mail címre elküldött fényképes
önéletrajzzal és a munkakör megjelölésével,
vagy az alábbi telefonszámon:

+36 30 318 2559
Jelentkezz hozzánk és légy részese egy összetartó csapatnak!
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Újabb értékeket
vettek fel
a települési
értéktárba

Április utolsó hetében ismét ülésezett a Nagykőrösi Települési
Értéktár Bizottság. Legutóbbi
ülése óta két javaslattétel érkezett
a Nagykőrösi Települési Értéktárba történő felvételre.
Mind a „Gombosfák” – fejfák, mind pedig „a nagykőrösi
tájnyelv” települési értéktárba
történő felvételére Suba Lajos
Károly nyújtott be javaslatot.
A háromtagú bizottság
mindkét javaslatot megtárgyalta és elfogadta azzal a módosítással, hogy „a nagykőrösi
tájnyelv” helyett „a nagykőrösi
„ö”-ző nyelvjárás” kerüljön elfogadásra, mint települési kulturális örökség.
Így a Nagykőrösi Települési
Értéktár újabb két helyi értékkel gazdagodott.
Hirdetés
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Hirdetés

BENZ- INN- ROMKOCSMA NYÍLT
NAGYKŐRÖS SZÍVÉBEN

Egy igazán hiánypótló szolgáltatásokat kínáló vendéglátó egység
nyílt meg néhány nappal ezelőtt
Nagykőrös város központjában,
az Eszperantó utca 4. szám alatt.
A hely mottója az, hogy a vendégek itt valóban itthon érezhetik
magukat, azt tehetik, amihez kedvük van. Mondta el lapunknak az
üzemeltető, Oláh József, aki szerint kellett végre egy olyan hely
a városban, ahová be lehet ülni,
kulturált környezetben barátokkal beszélgetni, olvasgatni, szórakozni, frissítőket fogyasztani, és

sporteseményeket nézni, közösen
szurkolni a kedvenc csapatnak.
Oláh József informatikus mérnök, az autóiparban dolgozik, minőségüggyel foglalkozik. Ennek
ellenére szereti a vendéglátást,
és úgy gondolja, hogy erre a fajta
szórakozóhelyre van igény a városban. „Sokat jártam külföldön a
munkám miatt, például Franciaországban, Svédországban, Németországban és Angliában. Ott kedvelt
szórakozóhelyek a mini pubok,
gondoltam, ideje lenne nálunk
is megpróbálkozni egy ilyen hely

üzemeltetésével. A neve BENZINN, ahol fel lehet valóban „tankolni„.
Nagyon finom kávét forgalmazunk, a Manuel olasz, szinte
teljesen savmentes kávékülönlegesség. A ceglédi Kemenczés
Borház borait, valamint Karikás Pálinkákat kínálunk, továbbá Borsodi csapolt sörrel várjuk
vendégeinket, de természetesen
sokféle üveges sört, és üdítőitalokat is kínálunk. Hamarosan csapolt meggysör is kapható lesz
nálunk. Szeretettel várunk bará-

ti társaságokat, vagy családokat,
akár zártkörű rendezvényekre is.
A modern kor igényeinek megfelelően WIFI is üzemel a pubban.
A legnépszerűbb sportesemények, mint például a közkedvelt
labdarúgó mérkőzések, MOTO
GP vagy Forma 1 nálunk nézhetők. Szeretettel várunk minden
kedves vendéget! Töltődjenek fel
nálunk, érezzék magukat otthon!
Önökért nyitottunk! „– mondta
el lapunknak az üzemeltető. Bővebb információk: 20-549-0625
Lőrinczy Veronika

RÖGBI: ÚJABB ANGOL ÜTKÖZET

Fél év leforgása alatt a második mérkőzésüket vívták angol csapat ellen a Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi Utánpótlás
Műhely SE rögbisei április 12-én Esztergomban. A Dudley Kingswinford RFC ellen vívott rendkívül fizikális küzdelemben ugyan alul-
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maradtak a zöldek, de a rendhagyó mérkőzés újabb lehetőséget adott
a fejlődésre.
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely SE
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Hirdetés
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KEDVES SZÜLŐK
ÉS TÁMOGATÓINK!

F EL HÍVÁS PAR L AGFŰ
MENTESÍTÉSR E

Eddigi támogatásukat megköszönve, kérjük,
hogy adója 1%-ának felajánlásával továbbra
is támogassa iskolánk alapítványát:

Tisztelt Nagykőrösi ingatlantulajdonos, bérlő, használó!

Arany János Református Általános Iskola és Óvoda
PRO SCOLA ALAPÍTVÁNY
18660489-1-13
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:
• A jó tanulmányi előmenetelű, szociálisan rászoruló gyermekek
támogatása, valamint az iskola azon diákjainak jutalmazása,
akik nyolc éven keresztül kimagasló teljesítményt nyújtottak.
• Azon diákok támogatása, akiknek anyagi körülményeik folytán nem tudnak akár angol, akár német nyelv területén intenzív nyelviskolába járni, illetőleg angol vagy német nyelvi
táborozáson részt venni, viszont tehetségük folytán erre alkalmasak, és nyelvi tehetségükön túlmenően valamennyi tantárgyból jó eredményt érnek el. Valamint a tanulók nyelvvizsgájának anyagi támogatása.
• Az iskola technikai felszereltségének korszerűsítése, felújítása,
és új eszközök beszerzése.
• Kimagasló szakmai munkát végző pedagógusok anyagi támogatása, akik nemcsak saját szakmai előmenetelük, hanem az
iskola érdekében belföldi és külföldi tanfolyamokon vesznek
részt, kutatást végeznek, publikálnak.
• Testvériskolai kapcsolatok ápolása.
Köszönettel:
Az Alapítvány Kuratóriuma
Arany János Református Általános Iskola és Óvoda közössége

Felhívom szíves
figyelmét, hogy
minden nagykőrösi
ingatlan tu laj do nos,
bérlő, használó
köteles gondoskodni a parlagfű és más allergiát okozó
gyomnövények irtásáról ingatlanának területén és az azzal
határos közterületen. Fentiek
figyelembevételével a Nagykőrösi Járási Hivatal, mint első
fokon eljáró illetékes ingatlanügyi hatóság határszemlét tart
2018. április 16. napjától kezdődően, mely az év bármely
további munkanapján folyamatosan kerül megtartásra.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó
köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt

követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A
parlagfű-mentesítéssel
kapcsolatos együttműködésüket megköszönve.
Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala
Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

3999 Ft

7998 Ft

Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

Hirdetés

TÜZÉP HÉT
EGÉSZ HÉTEN FUTÓ AKCIÓK:

2018

BRAMAC Merito Plus cserép KIEMELT AKCIÓ
SAKRET Fke+, SAKRET FFK csemperagasztó akció 6 +1db AJÁNDÉK
CSEMPE és FÜRDŐSZOBABÚTOR AKCIÓ -10%
POLIFARBE PLATINUM készletkisöprés! Akár 20% kedvezmény

Május 07-11 –ig

NYEREMÉNYJÁTÉK! Vásároljon az akciós napokon legalább 20.000 Ft értékben és nyerje meg a 30.000 Ft--os WELLNESS UTALVÁNYT!

PROGRAM:
MÁJUS 7. HÉTFŐ

BAUMIT nap

MÁJUS 8. KEDD

LEIER nap

MÁJUS 9. SZERDA

BRAMAC nap

MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK

RIGIPS nap

MÁJUS 11. PÉNTEK

SAKRET nap
HOT-DOG PÉNTEK!

Nemesvakolat AKCIÓ

Szakmai kérdés esetén Rigips
szakemberek állnak
rendelkezésre 10-15h-ig

Minden betérő vendégünket
megajándékozzuk egy Hot-Doggal
vásárlási megkötés nélkül! EZEN
KÍVÜL MINDEN VÁSÁRLÁSRA
10% KEDVEZMÉNYT ADUNK!

Kérdés esetén a gyártó
kéményspecialistája
rendelkezésre áll 10-14h-ig

Termékekkel kapcsolatos
kérdésekre készséggel válaszol a
gyártó szakembere 10-16h-ig

Kémény és cserép AKCIÓ

Szakmai ELŐADÁS: 12-13h-ig
Téma: Bramac Cool Tetőrendszer,
Bramac Aerlox
Classic cserép bemutatás

Szakmai ELŐADÁS: 12-13h-ig
Téma: Rigips Habito, Innovatív
élvédők alkalmazása

Szakmai ELŐADÁS: 12-13h-ig
Téma: Burkolás kültérben

VELUX Tetőablak szezonnyitó
AKCIÓ!

RIGIPS gipszkarton és
gipszkartonprofil AKCIÓ

SAKRET Nemesvakolat AKCIÓ,
AJÁNDÉK vakolatalapozóval

NYITVATARTÁS : 19h-ig!
Horganyzott kerítésfonat
AKCIÓ

Helyszín:

A SZAKMAI ELŐADÁSOK szakemberek és magánszemélyek részére is INGYENESEK és szabadon megtekinthetők.

Nagykőrös, Csongrádi út 19.
Tel.: +36-30-627-62-12
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A kedvezmények és egyedi árak párhuzamosan nem vonhatóak össze, a napi
akciók pedig az adott napon történő megrendelés és fizetés esetén érvényesek!

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

RÁCZ PÉTERT VÁLASZTOTTA
2018. január 1-jétől a Nagykőrösi Református
Egyházközség gyülekezete főgondnokká.
Az első hónapok tapasztalatai után
készítettünk vele interjút.
– Mit jelent ma a Nagykőrösi Református Egyházközség főgondnokának
lenni?
– A főgondnokság egy igen megtisztelő felkérés volt, és nagyon váratlanul
ért. A főgondnok feladata hivatalosan az,
hogy a lelkésszel együtt vezesse és képviselje az egyházközséget. Természetesen
a kialakult szokások, a gyülekezet elvárásai is nagymértékben befolyásolják a
mindennapi teendőket. Nagykőrösön a
korábbi főgondnokok lelkiismeretes és
áldozatos munkájának eredményeként
igen széleskörű és változatos feladataim
vannak. Ide tartoznak például a temető
ügyei, az épületekkel, gyülekezeti élettel, a
presbitériumi ülésekkel kapcsolatos teendők. Természetesen mindehhez nagyon
sok segítséget és támogatást kapok mind
az egyházközségtől, mind pedig a gyülekezet tagjaitól. A sok kedvesség, nyitottság
és bizalom igazán szívmelengető. Szeretnék ezeknek az elvárásoknak megfelelni,
a rám irányuló szeretetet megszolgálni, és
méltóképpen elvégezni ezt az Úristen által
rám bízott feladatot.
– Nyilván az elfogadott felkéréskor,
illetve az elmúlt hónapok tapasztalatai
során vázolódtak célok, melyeket feltétlenül szeretne megvalósítani ebben a 6
éves ciklusban. Melyek ezek?
– A főgondnoki tisztségnek vannak
igen kézzelfogható, mondhatni operatív
típusú feladatai és vannak olyanok is, melyek sok gondolkodást, bölcs előrelátást
igényelnek, mert hosszú távra kihatnak az
egyházközség életére. Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkipásztor és Daru Ambrus
főgondnok nagy munkát végeztek eddig
is, sokat tettek a nagykőrösi gyülekezetért.
Szeretnék ebbe becsatlakozni, továbbra is
közös munkával dolgozni közösségünk jövőjéért. Hiszem, hogy a jelen, híd múlt és
jövő között. Azok, akik elveszítik a múltXII. évfolyam, 18. szám • 2018. május 4.

jukat, nem tudnak építkezni a jövőnek, de
akik csak a jövőben az álmaikban élnek,
elveszítik a jelenüket és a gyökereiket is.
Azért szeretnék továbbra is dolgozni, hogy
a gyülekezet csodás értékei úgy legyenek a
jövő zálogai, hogy a bennük rejlő tudás és
tapasztalat, gyermekeink szolgálatára váljék.
– A főgondnokság tehát szolgálat, miként egyeztethető ez össze a család megélhetését biztosító munkával?
– A főgondnoki tisztség nem főállás,
vagyis a munkám mellett látom el ezeket
a feladatokat. A családi segítség és a munkám rugalmassága együttesen járulnak
hozzá ahhoz, hogy helyt tudjak állni az
élet különböző területein.
– Ugyanakkor, mint ismeretes, Ön
helytörténész is. Vélhetően a főgondnoki
feladatokkal számos érdekesség is kerül
a látókörébe, ugyanakkor azok menedzselése, elvégzése időt kíván. Összességében miként hatnak a főgondnoki feladatok a helytörténészi munkásságára?
– Nagykőrös a szülővárosom, mondhatom, hogy minden fűszálát, utcáját, épü-

letét szeretem. Lelkesen kutatom történetüket. Úgy gondolom, sokan tudják rólam,
hogy bár nem vagyok hivatásos történész
vagy kutató, ha valaki ilyen kérdéssel fordul hozzám, mindig nyitott vagyok, és
szívesen működök együtt. Természetesen
mindebbe beletartozik a Nagykőrösi Református Egyházközség története, tárgyi
és szellemi öröksége is. Bízom benne, hogy
tudásommal hasznára válok az egyházközségnek, legyen szó felújításról, fejlesztésről vagy akár a szellemi értékek megőrzéséről. Mindemellett azonban vallom,
hogy a múlt – bár igen izgalmas és fontos
része – csupán egy darabja az életünknek.
A most élőknek azon kell fáradozni, hogy
a magunk képességeihez, lehetőségeihez
mérten gyarapítsuk azt, amit Isten kegyelméből apáinktól, nagyapáinktól kaptunk
és így adjuk tovább kincseinket az utókornak. Szeretném, hogy főgondnoki feladataimat ennek jegyében tudjam ellátni, és
bízom benne, hogy Nagytiszteletű Szabó
Gáborral, a presbitériummal, a gyülekezettel együtt és az Úristen segítségével sikerül ezt megvalósítani. Soli Deo Gloria!
11

Nagykőrösi Arany
János Kulturális
Központ bemutatja
XXXII. GEO
ESTEK

F E L H Í VÁ S
KÖVA-KOM Nonproﬁt Zrt. szervezésében
INGYENES LAKOSSÁGI ELKETRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉST
szervez Nagykőrösön, ahol a lakosság leadhatja veszélyes
hulladéknak számító elektromos és elektronikai hulladékát,
berendezéseit, valamint lemerült akkumulátorokat.
Az elektronikai hulladékgyűjtés időpontja és helyszínei:

2018. május 12. 8:00 – 13:00
Kálvin téri piac
Bárány úti lakótelep melletti parkoló
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja
működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel,
vagy akkumulátorral működő eszközeit, berendezéseit,
lemerült akkumulátorait!

Oláh Róbert
geográfus-történész
„Fejünk felett egy új világ:
FELHŐFIZIKA – egy új
tudomány forradalma”
című előadását!

Ezeket Ne a háza elé, NE a lomtalanításkor tegye ki!
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is
képződik, amelyeket nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni,
ugyanakkor elszállításuk gondot okoz.
Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélen
kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan kezek által
szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévő
nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.

2018. MÁJUS 9. és 12., 17 óra
Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ
A belépés ingyenes
Hirdetés

KÖVA-KOM Nonproﬁt Zrt.

Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

Nagykőrös facebook közösségi oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu
városi honlapon!

Orvosi ügyelet telefonszáma:

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

53/350-377

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

EU-ÉPÍTŐ KFT.

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. április 30-tól
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
2018. május 7-től
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el, mivel
az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér
2018. május 5-6-án
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
2018. május 12-13-án
DR. MODOR PÉTER
Szent István tér 5. Tel.: 53/359-725;
06/20-375-77-50

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

JÉGKORONG VILÁGBAJNOKSÁGON
A PETŐFISEK

A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola 5.b osztálya jégkorong
világbajnokságon járt 2018. április 25-én, az Olaszország-Kazahsztán meccsen! Pályázat útján nyerték meg a jegyeket, a Családok Éve
program keretében. A nagykőrösiek az olasz válogatottnak szurkoltak!

Élményekben gazdagon tért haza mindenki a mérkőzésről!
Köszönjük a Magyar Jégkorong Szövetségnek a jegyeket!
Körtvélyesi Dávid

MENTŐK NAPJA
NAGYKŐRÖSÖN!
MŰSOR
2018. május 4.; 5.; 6.
14 óra

Bűbáj Herceg és a Nagy Varázslat (színes,
szinkronizált, kanadai családi animációs film)

16 óra

Belle és Sebastien 3 (színes, szinkronizált, francia
családi kalandfilm)
Bosszúállók – Végtelen háború (színes, szinkronizált,
amerikai akciófilm)

18.30 óra

2018. május 10.; 11.; 12.; 13.
15 óra
17 óra
19 óra

Nyúl Péter (színes, szinkronizált, ausztrál-amerikai
családi animációs film)
Taxi 5 (színes, szinkronizált, francia akciófilm)
Hang nélkül (színes, szinkronizált, amerikai thriller)

További információ
a www.korosikultura.hu honlapon,
a Kőrös Art Mozi menüpont alatt,
vagy a facebook.com/korosartmozi web cím alatt!

Online jegyfoglalás:
artmozi.korosikultura.hu
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Május 13-án, 10-13 óra között

• Úraélesztés oktatás
• Vércukormérés
• EKG készítés
• Vérnyomásmérés
Nagykőrös, Patay utca 7.
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Ismét kitettek magukért
a Petőfis lányok!

A „Tiszán innen Dunántúl”
ceglédi megyei népdaléneklési
verseny után ismét szép sikereket értek el a Petőfis lányok.
Április 13-án, Sződligeten rendezték meg a XXIV. Dunakanyar Népművészeti versenyt.
Népdaléneklési kategóriában
kiemelt arany minősítést ért el
az ötödikes csoport: Fajka Sára,
Kovács Kitti, Rusvai Sára, Patakvárhegyi Anasztázia, Tóth
Szonja.
Arany minősítést kapott a
hetedikes lány csoport: Koroknai

Laura, Szűcs Lili, Szél Laura.
Ezüst minősítést ért el szóló
kategóriában Timkó Vanda negyedik és Demeter Léna nyolcadik osztályos tanulók. Felkészítő
tanáraik: Tamás Zsuzsanna és
Marjainé Sebestyén Katalin tanárnők.
A két csoport legközelebb
májusban, az Érden rendezett
országos népdaléneklési versenyen mérettetik meg. Gratulálunk a szép eredményekhez!
Petőfi Iskola

NYELVI SIKEREK
a Petőfi iskolában

2018. április 19-én, Gödöllőn
a 22. alkalommal megrendezett
Tankerületi idegen nyelvi versés prózamondó versenyen vettek
részt iskolánk tanulói. Szabadon
választott, kívülről elmondott
angol nyelvű prózával és verssel
indultak a résztvevők.
Az előadáskor az idegen
nyelvű kiejtést, helyes intonációt, kifejező előadásmódot és
pontos szövegtudást értékelték
a zsűri tagjai.
Ennek eredményeképpen a
hetedik évfolyamosok versenyén
Szűcs Lili a rangos II. helyezést

érte el, melyhez ezúton is szívből gratulálunk! Felkészítője Kovács-Benke Anita tanárnő.
Az ötödik évfolyamosok versenyén Purigracski Lili is szép
teljesítményt nyújtott, ő emléklappal térhetett haza a versenyről. Felkészítője Ujháziné Faragó Mónika.
Versenyzőinknek és felkészítőiknek is további sikereket
kívánunk!
Nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskola
Idegen nyelvi munkaközösség

Futóverseny a 650 éves városban! –
Kolping Iskola

2018. április 21-én, a Szent György Napi Forgatag és Virágvásár című rendezvény futóversenyén iskolánk több tanulója indult
3 kategóriában alsó és felső tagozattal. Alsós lány kategóriában Balogh Nóra 1., Petró Veronika Mária 3., és Balogh Nikoletta 4.
helyezést ért el. Felsős lány kategóriában Varga Gyöngyi 3., felsős fiú kategóriában Pintér Alex 5.helyezett lett.
Kolping Iskola
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Körzeti labdarúgás diákolimpiák
2017/2018. tanév

II. kcs-ban résztvevő csapatok: Cegléd, Várkonyi István Általános Iskola; Kocsér, Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola
és Óvoda Gábor Áron Tagiskola;
Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola. II. helyezést ért el a
Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola. Csapattagok: Bálint
Attila, Béres-Deák Csaba, Dobos
Dániel, Kolompár Zoltán, Nagy
Boglárka, Nagy Marcell, Rostás
Zoltán, Suba Csaba Dénes
Felkészítő: Fakan Melinda

A Körzeti Labdarúgás Diákolimpiákon az I. kcs-ban résztvevő csapatok voltak: Cegléd,
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda; Nagykőrösi
Kossuth Lajos Általános Iskola;
Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda.

III. helyezést ért el a Nagykőrösi
Kossuth Lajos Általános Iskola.
Csapattagok: Dencsik András,
Kovács András, Guastella-Kovács Leonardo, Dobos Dániel,
Utasi Márkó, Valkai Viktor, Suba
Csaba
Felkészítő: Fakan Melinda

Hirdetés

III. kcs-ban résztvevő csapatok: Abony, Somogyi István Általános Iskola; Cegléd, Szent Kereszt
Katolikus Általános Iskola és Óvoda; Jászkarajenői Széchenyi István
Általános Iskola; Kocsér, Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola
és Óvoda, Gábor Áron Tagiskola;
Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola – Felkészítő: Ballai
Ottó; Nagykőrösi II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola. I. helyezést
ért el a Nagykőrösi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola. Továbbjutott a megyei területi döntőre.
Csapattagok: Bán Alexander,
Csicsó Zoltán, Ézsiás Bence, Hupka Bálint, Nagy Marcell, Széles
Martin József, Utasi Dávid, Valkai Zsolt, Vas Richárd
Felkészítő: Marton Balázs
IV. kcs-ban résztvevő csapatok: Albertirsa, Roszík Mihály
Evangélikus Általános Iskola; Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola; Nagykőrösi Kossuth
Lajos Általános Iskola – Felkészítő: Ballai Ottó; Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Felkészítő: Marton Balázs;
Törteli Szent István Király Általános Iskola.
Takács Judit
körzeti szakreferens

Hirdetés

FIGYELEM! ÁLLÁSLEHETŐSÉG

GyöngyHáz Tanoda

Budapesti székhelyű cég keres Kecskemétre

OKTATÁS:
Számmisztika • Asztrológia • Jobb agyféltekés
olvasás/tanulás technikák tanfolyam
Egyéni konzultációk:
• Személyes horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
• Éves horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
• Párkapcsolati horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval

ipari takarítókat
állandó hétvégi (szombat, vasárnap) munkavégzésre meglévő
csapatunk bővítésére.
Elvárásunk: fedhetetlen előéletű, rugalmas, precíz,
önállóan dolgozni tudó kolléga.
Saját gépjármű esetén üzemanyagot térítünk, megfelelő létszám esetén autóbusz járatot indítunk!
Fényképes önéletrajzát csontos.szilvia@takepszolg.hu email
címünkre várjuk „Kecskeméti takarító” hivatkozással, ill. az alábbi
telefonszámon tud jelentkezni: 06 30 / 580 5762
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Tel.: 06/202-674-846
E-mail: sajathoroszkop@gmail.com
gyongyhaz.tanoda@gmail.com
www.lelkiegyensuly.hu
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HATALMAS FORGATAG A
GYÖRGY – NAPI VÁSÁRBAN

JÖN! JÖN! JÖN!

2018. JÚNIUS 3.
Tarkabarka Gyermekfesztivál
és Kiváló Diákok
Polgármesteri Fogadása
Nagykőrös, Deák tér, Szabadság tér

1953 – 2018
Április utolsó vasárnapján
került megrendezésre Nagykőrösön a György – Napi
Vásár, ahol rekord mennyiségű árus, rekord mennyiségű áruféleségét kínálták
eladásra. Hömpölygött a vásárlók végeláthatatlan áradata
is, mindenki megtalálhatta a
neki tetsző portékát. Sláger
volt most a rengeteg virágés zöldségpalánta, valamint
facsemete. A vásárt ismét
nagy sikerrel rendezte meg a
KÖVA- KOM Nonprofit Zrt.
LV

TÁMOGASSA
ADÓJA 1%-ÁVAL
Nagykőrös Városért Közalapítványát
Székhely: 2750 Nagykőrös Szabadság tér 5.

Adószáma:
18700310-1-13

65 ÉVE A VÁROSBAN, A VÁROSÉRT

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 65 éves Weiner Leó Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola
hangversenytermében

2018. május 10-én (csütörtök) 17 órakor
megrendezésre kerülő

Tavaszköszöntő hangversenyünkre,
melyen fellépnek Zeneiskolánk pedagógusai és
növendékei.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk
Nagykőrös zeneszerető közönségét!
A belépés díjtalan.

Köszönjük!
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