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Szeretettel köszöntjük minden kedves 
nagykőrösi idős Polgártársunkat, 
az Idősek Világnapja alkalmából! 
Kívánjuk, hogy mindannyiuknak 
adassék meg a nyugodt időskor, 

békében, boldogságban!

Az Önkormányzati Hírek továbbra is az Önök szolgálatában, 

szeretettel ajánljuk olvasásra Nagykőrös ingyenes, legolvasottabb, 

legnagyobb példányszámú és leghitelesebb közszolgálati újságját!

A z Önkormányzati Hírek Szerkesztőbizottsága

JÖN! JÖN! 
JÖN!

További részletek lapunk 16. oldalán!

Az Arany János Közérdekű Muzeális 

Gyűjtemény ünnepélyes átadása

•  Köszöntőt mond: Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös 

város polgármestere. 

•  A Kecskemét Táncegyüttes Vadhajtás Művészeti 

Csoportja, valamint Inoka Győző és barátai ünnepi 

műsora. Közreműködik: a Kecskeméti Kiskun 

Huszárok Hagyományőrző Egyesülete.

•  Az épületet átadja: L. Simon László, országgyűlési 

képviselő, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának 

alelnöke.

Nagykőrös városi rangra 

emelkedésének 650. évfordulója 

alkalmából Nagykőrös város 

lakosságát köszönti és az épületet 

megnyitja, majd a nagyközönségnek 

átadja DR. RÉTVÁRI BENCE,

 az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának miniszterhelyettese. 

•  A múzeum megnyitója, átadása, szalagátvágás.

•  A múzeum megáldása a történelmi egyházak által. 

Áldást mond Szabó Gábor, református lelkész-elnök, 

a múzeumot felszenteli Hernádi László, katolikus 

esperes-plébános.

•  A „nagykőrösi” Arany János – irodalmi műsor, 

előadja: Tege Antal, nagykőrösi származású, 

Gálfy gyűrű – díjas színművész és Liszi Melinda, 

a Békéscsabai Jókai Színház színművésze. 

Közreműködik az Arany János Református 

Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

énekkara. Vezényel Ecsedi Péter karnagy. 

•  Rendkívüli tárlatvezetés a megújult Arany János 

Közérdekű Muzeális Gyűjtemény termeiben.

19.00 órától 23.00 óráig a múzeum 
épületének fényfestése.

Helyszín: Arany János Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény (Nagykőrös, Ceglédi út 19.)

Sok szeretettel várunk mindenkit 
az ünnepségsorozatra! 
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Gyász
Cseri Lászlóné sz. Medgyesi Mária (1935)

Megemlékezés

Urbán Józsefné
halálának 5. évfordulójára

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,

A gyertya az asztalon Érted ég.

A sok fénykép, mely őrzi emléked,

S egy betegség, mely elvette életed,

A bánat, a fájdalom örökre megmaradt,

Mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad.”

Szerető családod

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett fi unkat

Ifj . Horváth Istvánt
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés
Tohai József Sándor

halálának 13. évfordulójára

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, 

az azért van, mert szeretünk és hiányzol na-

gyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen sze-

retet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. 

Téged elfelejteni soha nem lehet, csak muszáj 

az életet élni nélküled. Nem halljuk a hangod, 

nem látjuk az arcod. Hiába szólítunk, te már 

azt nem hallod. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel téged 

nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, 

hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Soha el nem múló 

fájdalommal emlékezünk:

Felesége és Lánya

Magyarország ragaszkodik azon 
jogához, hogy az ő feladata meg-
védeni határait - jelentette ki új-
ságíróknak Orbán Viktor szerdán 
Salzburgban, az európai uniós 
állam-, illetve kormányfők infor-
mális találkozója előtt, a néppárti 
miniszterelnökök tanácskozására 
érkezve.

Arra a kérdésre, hogy miért 
kifogásolja a Frontex európai 
határ- és partvédelmi ügynökség 
megerősítéséről szóló javaslato-
kat, miközben mindig is az EU 
külső határainak védelmét szor-
galmazta, a magyar kormány-
fő azt válaszolta: „Örülünk, 
hogy most már arra a kérdésre 
koncentrálunk, hogy miként 
védjük meg a határokat, ez 
jó”. Hozzátette azonban: nincs 
szükség arra, hogy határvédel-
mi jogköröket vonjanak el Ma-
gyarországtól, „mert képesek 
vagyunk megvédeni a határa-
inkat. Ragaszkodunk ahhoz a 
jogunkhoz, hogy ez a mi fela-
datunk”. (…)

 Nem lehet olyanokra bízni 

a határvédelmet, akik 

kezében ott a kerítésvágó 

A Miniszterelnöki Kabi-
netiroda parlamenti államtit-
kára szerint nem lehet olya-
nokra bízni a határvédelmet és 

a biztonságot, „akik kezében ott 
a kerítésvágó”.

Dömötör Csaba a Kossuth 
Rádió Vasárnapi Újság című 
műsorában azt is mondta: nem 
azért ragaszkodik Magyarország 
a határai védelméhez évszázadok 
óta, hogy most egy tárgyalóasz-
talnál átadja olyanoknak, akik-
nek ez nem is annyira fontos.

A politikus közölte: a salz-
burgi EU-csúcs megmutatta, 
hogy a migrációs vita új góc-
pontja a határvédelem. Úgy 
vélekedett: a tanácskozáson 
azt akarták elérni, hogy „a 
tagállamok lemondjanak a ha-
tárvédelem jogáról” és bízzák 
Brüsszelre, a Frontexre, az uni-
ós határ- és partvédelmi ügy-
nökségre.

A kormánynak ez több ok-
ból is elfogadhatatlan - jelen-
tette ki, sorolva: egyrészt azért, 
mert Magyarország képes meg-
védeni határait és „ebben példát 
is mutattunk”, másrészt azért, 
mert Brüsszelben sokan vannak 
olyanok, akik nem is akarják 
megvédeni a határokat, inkább 
bővítenék, támogatnák a mig-
rációt.

Dömötör Csaba megismé-
telte a kormány álláspontját, 
amely szerint, ha egy tagállam 
úgy gondolja, nem képes meg-

védeni a határait, akkor annak 

az országnak érdemes segítsé-

get nyújtani. De azoktól a tag-

államoktól, amelyek saját ere-

jükből is képesek ezt megtenni, 

nem lehet elvenni a határvéde-

lem jogát - hangsúlyozta.

Szerinte a határvédelmi ja-

vaslat mögött sok egyéb olyan 

brüsszeli terv van, amely támo-

gatná a bevándorlást, és nem 

megállítaná. Ezek között em-

lítette, hogy „annak jogát is 

kivennék a kezünkből, hogy 

meghatározzuk, ki a menekült 

és ki a gazdasági bevándorló”.

Dömötör Csaba véleménye 

szerint Brüsszelben „mintha az 

önfeladás programját futtat-

nák, és (...) itt az ideje az új-

raindításnak”, mert nem lehet 

tartósan az emberek akaratával 

szemben politizálni. Hozzátet-

te: a politikai irányváltást a jövő 

évi európai parlamenti választás 

kényszerítheti ki. (…)

S zólt arról is, hogy Sargen-

tini-jelentésben szerinte a már 

lezárt ügyeken kívül „ideológiai 

elvárásokat” fogalmaztak meg, 

amelyeknek „az égvilágon sem-

mi köze” a jogállami kérdések-

hez. A jelentés igazi politikai 

jelentősége szerinte az, hogy 

felszínre hozta a törésvonala-

kat és tisztább a kép pár hónap-

pal az európai választás előtt.

(MTI)

Ragaszkodunk a határvédelem jogához

Fotó: Szecsődi Balázs
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Pályázik a város a kerékpárút 
Cegléd felé való folytatására

Kustár Tamás megint megtekerte a verklit, 
majd megszavazta az eredeti előterjesztést

A 441-es főút mentén a Nagykő-
rös táblától Cegléd irányába épí-
tendő kerékpárút nem új keletű 
téma a városban. A megépítéshez 
szükséges források biztosítására 
nyílt esély a Pénzügyminisztéri-
um által kiírt pályázattal, aminek 
keretében minimum 20 millió, ma-
ximum 200 millió forint támogatás 
igényelhető. A támogatás maxi-
mális intenzitása Nagykőrös ese-
tében 95 százalékos lehet, azaz 5 
százalék önerőt a városnak kell 
biztosítania a beruházáshoz. A 
pályázatot szeptember 24-től lehe-
tett benyújtani 30 napon át, de az-
zal a megkötéssel, hogy amennyi-
ben a biztosított 4 milliárd forintos 
forráskeret 200 százalékát meg-
haladja a beérkezett támogatási 
igény, akkor a kiíró automatikusan 
felfüggeszti a pályázatot. Mindezek 
tudatában rendkívüli képviselő 
testületi ülés került összehívásra 
szeptember 24-re, annak érdeké-
ben, hogy a nagykőrösi pályázat 
rögtön az elsők között benyújtha-
tó legyen. 

A szakmai szempontok szerint 
előkészített javaslatban a tervezett 
fejlesztési összköltség kettőszáz-
tizennégymillió-háromszázhet-
venezer-hétszáznyolcvankettő 
forintban került meghatározásra, 
melyhez kettőszázmillió forint 
támogatást igényel a város és biz-
tosítja a szükséges önerőt.

Az ülés előtt azt gondolhatta 
bárki, hogy sima ügy… De ez naiv 
gondolat lett volna, hiszen Kustár 
Tamás által újra megtekerésre ke-
rült „a közvagyont nem megfele-
lően használjuk föl és a nem költ-
séghatékony az egész beruházás” 

verkli, melyet immár – manapság 
gyakran találkozni a médiumok-
ban a kifejezéssel – a hazaárulásig 
pörgetett a Fidesz támogatásával 
a testületbe jutó, majd az ellenzé-
ki oldalra ülő képviselő.

Kustár Tamás hozzászólásá-
ban elmondta, hogy 2010-ben a 
Kecskemét felé épülő kerékpár-
út is nagyságrendileg ebben az 
árban volt, mint a most kalku-
lált összeg, de az jóval hosszabb 
szakaszon épült, majd előhozta 
a bűvös „építőipari termelői 
árindex” kifejezést, kifejtette, 
szerinte sok a pályázott összeg. 
„Itt mindig kérdés merül fel, hogy 
valójában mi a hazaárulás? A ha-
zaárulás az, hogy a haza pénzét 
elpocsékolni.(…)”

Dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter válaszában felhívta a figyel-
met, hogy nem a Polgármesteri 
Hivatalban találják ki ezeket az 
összegeket, hanem az előterjesz-
tésben tervezői értékbecslés sze-
repel. „Ezt a tervező árazta be. 
Egy tervezői értékbecslés alapján 
tudunk dolgozni. Nem hiszem, 
hogy egy tervező hazaáruló. Egy 
mérnök ember miért lenne haza-
áruló, hogy ezt az összeget hozta 
elénk? - Most ilyen árak vannak.” 
– mondta a polgármester a haza-
árulást firtató Kustár Tamás felé 
fordulva. – később hozzátette dr. 
Czira Szabolcs azt is: „Én csak a 
mérnök emberre tudok hagyat-
kozni, aki szerintem nem haza-
áruló, azért hogy összeállította 
a mostani költségvetést a jelen 
árakhoz viszonyítva.”

A polgármester arra kérte az 
ex-alpolgármester Kustárt, hogy 

ha nem jó az előterjesztésben 
szereplő ár, akkor tegyen módo-
sító javaslatot. Kustár Tamás újra 
csak az építőipari termelői árin-
dexre hivatkozva azt mondta, pá-
lyázzanak 100 millióra és tegyen 
hozzá a város 10 millió önrészt.

A polgármester arra keres-
te a választ, jó-jó a 100 millióra 
pályázás, de min alapszik ez az 
összeg? Ki lesz a felelős, ha még-
sem lehet ennyiből megépíteni a 
kerékpárutat?

Dr. Czira Szabolcs megjegyez-
te, „Kié a felelősség? (…) Itt volt 
a pályázat, nagykőrösiek erre 
vártunk régóta, hogy legyen pá-
lyázat. Kustár Tamás szerint nem 
kell nekünk 200 millió forint, 
elég 100 millió forint, és ha ezért 
nem lesz kivitelező, mit mon-
dunk a nagykőrösi embereknek? 
Kustár Tamás mit mond? Nem 
készült el az út, soknak találom!”

Kustár érdekesen reagált, hi-
szen ezt úgy értelmezte, hogy át 
akarja a polgármester hárítani a 
felelősséget. Adódhat a kérdés, 
ki dobta be a 100-110 milliót? 
A képviselő azt is elmondta, hogy: 
„Itt mivel nem vagyunk olyan 
helyzetben, hogy ezt azonnal meg 
kell valósítani, majd amikor a 
dön tés megszületik, adnak rá biz-
tos legalább 12 hónapot, és abban 
a helyzetben majd eldöntjük. Mint 
korábbi években is, amennyiben 
nem futotta a költségkeret, az ön-
kormányzat kiegészítette…”

Dr. Czira Szabolcs értelmezte 
Kustár szavait: „Tehát ez gyakor-
latilag azt jelenti, hogy 100 mil-
lióra pályázunk, de ha mégis 200 
millióba kerül, majd az Önkor-

mányzat kifizeti.” – hozzátette a 
képviselő, most sem mondta meg, 
ki lenne a felelős.

Sebestyénné Angyal Zsuzsan-
na települési képviselő az eredeti 
javaslat mellett érvelt, hangsú-
lyozva a külterületen élő csalá-
dok közlekedésének biztonságá-
nak fontosságát és az út mellett 
lévő munkahelyet biztosító vál-
lalkozások ily módon is történő 
támogatását.

Dr. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester: „az emberi élet min-
dennél fontosabb. Továbbra is azt 
gondolom, a városvezetésnek azt a 
részét, aki építeni és fejleszteni akar 
és nem elárulja a csapatát és a Pol-
gármesteri Hivatal itt dolgozó kol-
légáit, mindenkit az vezérel, hogy 
minél takarékosabban és job-
ban gazdálkodva használja fel a 
pénzt. (…) A cél, hogy kerékpár-
út épüljön, az ott élők védelme 
érdekében, hogy igenis fejlődjön 
a város. Ezt kell eldönteni. Aki 
ezt nem fogadja el, nem ért ezzel 
egyet, az tulajdonképpen hiába 
mondja szavaival, hogy támo-
gatja, valójában nem támogat-
ja. Kustár Tamás is, ha ezt nem 
szavazza meg, nem támogatja a 
kerék párút építést…”

 A képviselők végül név szerint 
szavaztak, először a Kustár Tamás 
által javasolt csak 100 millió fo-
rintra pályázzon a város és ehhez 
10 millió önrészt biztosítson verzió-
ról. Mely javaslatot Kustár Tamá-
son kívül senki nem támogatott. 
És ugyanígy név szerint szavaztak 
az eredeti javaslatról is, melyet a 
testület 9 jelenlévő tagja 9 igen 
szavazattal fogadott el.
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ÁTADÁS ELÔTT 
A NAGYKÔRÖSI MÚZEUM

 Az ígéretnek megfelelően foly-

ta tó dott a történelmi je len tő sé-

gű városfejlesztés Nagy kő rö sön. 

Október 2-án, ked den átadásra 

kerül a telje sen megújult nagykő-

rösi Mú zeum épülete. Most már 

tény leg csak a ta ka rí tás és az utolsó 

simítások van nak hátra. Már meg-

történt a fü ve sítés is a Múzeum 

előtt, így tavasszal igazán kelle-

mes hangulata lesz a Múzeum-

kertnek, öröm lesz ott kiülve el-

fogyasztani a kávét, teát, üdítőt. 

Egy jó kávézó pedig manapság már 

része egy normális kiállítóhely-

nek, a bécsi Természettörténeti 

Múzeum, a francia Louvre, vagy 

éppen a New York-i Metropoli-

tan Művészeti Múzeum mellett a 

nagykőrösi Múzeum is igyekszik 

a kor követelményeinek megfe-

lelni ezen a téren is. A ragyogó 

kiállítóterek, az akadálymentesített 

mosdó, a szabadulószoba, a tudás-

labirintus, a teljesen digitális tech-

nológia alkalmazása mind ezt a célt 

szolgálja és várja a látogatókat. 

Horváth Tibor

Téli rezsicsökkentés
MÁR CSAK 2 HÉT A VÉGSŐ

LEADÁSI HATÁRIDŐIG!

Eddig már 1240-en adták le a 

téli rezsicsökkentéssel kapcsola-

tos igénybejelentő nyilatkozatot 

2018. szeptember 25-i összesí-

tett információk szerint. Ha Ön 

még nem tette meg, akkor 2018. 

október 15-ig (hétfő) megteheti, 

a nyilatkozat elérhető a városi 

honlapon, valamint a Nagykő-

rösi Polgármesteri Hivatal por-

taszolgálatain. A kitöltött nyilat-

kozatot a Nagykőrös, Szabadság 

tér 5. szám alatt fsz. 9. és 10. szá-

mú iktató helyiségeiben adhatja le 

ügyfélfogadási időben. 

 FIGYELEM! A VÉGSŐ 
LEADÁSI HATÁRIDŐ: 

2018. OKTÓBER 15.

Horváth Tibor
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TÖBB MINT 30 ÉVE A NAGYKŐRÖSI PIACON 
„A PIACOZÁS AZ ÉLETEM RÉSZE” 
– Interjú a 80 éves Szabó Sándorral

Szabó Sándort Nagykőrösön, a 

Bartók Béla utcai otthonában ke-

restem fel, hogy az elmúlt 80 év-

ről beszélgessünk, hiszen Szabó 

bácsi most szeptemberben töl-

tötte be ezt a szép kerek számot. 

Felesége, Marika nyitott ajtót, 

akit egy barátságos kutyus kí-

sért. Gyönyörű udvar, rendezett 

szép lakás fogadott, látszott, hogy 

béke, nyugalom és szeretet honol. 

Szabó Sándort pedig kérdeztem a 

gyermekkoráról, arról a híres szil-

valekvárjáról és arról is, hogy mit 

gondol a kőrösi piac felújításának 

folytatásáról. 

ÖH.: Milyen az életérzés 80 évesen?

Szabó Sándor: Úgy válaszolok, 

mint amikor a fodrászom meg-

kérdezte születésem napján, e hó-

nap 11-én, hogy „milyen érzés 80 

évesnek lenni” és mondtam neki, 

ugyanolyan, mint 20 évesnek, csak 

egy kicsit más az igényünk meg a 

vágyunk. Jól érzem magamat a 

bőrömben.

ÖH.: Mivel telnek a hétköznapok?

Szabó Sándor: A hétköznapok 

úgy működnek, hogy a heti három 

nagykőrösi piacon részt veszek és 

a többit itthon töltöm, most éppen 

lekvárfőzés alatt vagyunk. Idehaza a 

kertészkedésnek 95%-át a feleségem 

csinálja, a többi az az enyém. Házon 

belüli munkából pedig úgy veszem 

ki a részemet, hogy amit a kedves 

feleségem megfőz, megsüt, azt else-

gítem neki fogyasztani, jó ízzel. 

ÖH.: Hogyan és hol ünnepelték 

Szabó úr 80. születésnapját?

Szabó Sándor: Az az igazság, hogy 

a szűk családi körben ünnepeltük 

most 15-én, szombaton kint a Ta-

más Tanyán. Voltunk körülbelül 60-

an, hiszen van 4 fiunk, 4 menyünk, 

van 9 unokánk, a 9. dédunoka pedig 

most fog születni hamarosan, Dá-

vidéknál jön majd a kilencedik.

ÖH.: 1938. szeptember 11-én 

született Kecskeméten, paraszti 

családban nevelkedett. Milyen 

volt az ifjúkor, hol laktak, merre 

járt iskolába?

Szabó Sándor: Szentkirályon, a 

Szolnoki dűlő 165. szám alatt él-

tünk egészen 20 éves koromig. 

Volt 8 hold földünk, akkor még 

holdban beszéltünk, nem hektár-

ban. Ott éltünk, ott jártam isko-

lába Szentkirályon, a Vágó köri 

iskolába, ott volt tőlünk 2,5 km-re. 

Gyalog mentem, a többi gyerekkel, 

elég sűrűn lakott terület volt ab-

ban az időben. Volt olyan család, 

hol 6-8 gyermek is volt, mi ketten 

vagyunk testvérek, egy nővérem 

van. Tartalmas gyerekkorom volt 

összefoglalva. Mint diák kijártam 

az iskolából tavasszal, nyár elején a 

cséplőgéphez, szüleimnek nem volt 

sok pénze, nekem kellett a ruhára 

való árat sokszor megkeresnem. 

Nem felejtem el sosem, először 7 

hétig ment a cséplőgép, 5 éven ke-

resztül csináltuk. Engem 1958-ban 

vittek katonának, Zalaegerszegen 

november 8-án vonultam be, 1960. 

november 9-én meg leszereltem.

ÖH.: Milyen személyes történe-

te, tapasztalata van abból a kor-

szakból?

Szabó Sándor: Van egy, ami kü-

lönösen megérintett. Egyszer már 

nagyon éhes voltam – a gyerekek 

általában éhesek – és volt egy al-

kalom, amikor az anyám levágott 

egy tyúkot, főzte, majd bejött egy 

orosz katona. Félig volt megfőz-

ve, én meg ott álltam a tűzhely 

mellett, éhes voltam, ettem volna 

már. A katona levette a szedőka-

nalat, anyám kezébe nyomta és azt 

mondta: „kusáj”. Igen, „kóstolja 

meg”, figyelte, összeesik, vagy nem 

esik. Várt egy kicsit, kivitték az 

ételt, megették, a lábast a bokorba 

bevágták, én pedig csak sírtam. 

ÖH.: Hogyan került Szentkirály-

ról a Nagykőrösi Rendőrkapi-

tánysághoz?

Szabó Sándor: Amikor leszerel-

tem a honvédségnél, volt egy kis 

kerülőút, akkor volt a TSZ alakí-

tás. Én semmiképpen nem akar-

tam a TSZ-ben lenni, Szolnokra 

kerültem, ott dolgoztam brigád-

ban. Egyik szentkirályi rendőr-

ismerősöm szólt, hogy menjek 

a rendőrséghez. Kerek 25 évig 

dolgoztam a Nagykőrösi Rendőr-

kapitányságon. 1963. november 

23-án szereltem föl a nagykőrösi 

állományba és 1988. március 1-jén 

lettem leszázalékolva egészségügyi 

okok miatt. Tulajdonképpen járőr 

beosztásban dolgoztam. 

ÖH.: 1988-ban vonult ugyebár 

nyugdíjba, de már előtte is pia-

cozott, a helyi piacra 30 éve jár 

ki rendületlenül. Miért döntött 

úgy, hogy elkezd piacolni és mit 

jelent Önnek a Nagykőrösi Piac?

Szabó Sándor: Nekem a piacozás 

az életem része. Ezt megelőzte az 

is, hogy nekem mindig volt föl-

dem, jószágállomány. Amit meg-

termeltünk, salátát, paradicsomot, 

uborkát, azt én fölhordtam a Bos-

nyák téri nagybani piacra. Amikor 

tehettem már akkor, a 80-as évek-

ben részt vettem a Nagykőrösi 

Piacon is hellyel-közzel, árulgat-

tam. Én ebbe belenevelődtem. Az 

Esedi úton jártunk fel biciklivel, 9 

km-t tekertünk olyankor, és akkor 

kezdtem el ízlelgetni a piacot még 

a 40-es években.

ÖH.: Elérkeztünk a szilvalekvár-

hoz, melyet már Ön is említett. 

Mit lehet az Ön híres, közkedvelt 

lekvárjáról tudni?

Szabó Sándor: Olyan 5-6 éve kezd-

tük a szilvafőzést, Szentkirályon, 

az őstanyában voltak szilvafáink, 

de még utána is ezt használtam, 

miután a tanya elkelt. Mindketten 

parasztcsaládból származunk, fele-

ségem, Marika is és megtanultuk a 

lekvárfőzés csínját-bínját. Szedtük, 

mostuk, kavartuk és már gyer-

mekkorban hatalmas élmény volt, 

így szerettem meg. Így indult meg 

utána az értékesítése és a mai napig 

van rá igény, keresik. 

ÖH.: Hogyan és mikor ismerte 

meg kedves feleségét, Marikát? 

Mióta élnek boldog házasságban?

Szabó Sándor: Nagykőrösön is-

mer  ked tünk meg, 1972 őszén 

kór ház ba kerültem, jelentkeztem 

a sebészeten. Marika pedig ott 

volt, mint ápolónő. Én akkor este 

már bent aludtam és ott megis-

mertük egymást. Ő is házas volt, 

én is házas voltam. 1980 tavaszán 

elváltam és 1981-ben már kezdett 

alakulni a kapcsolat Marikával, 

ismerkedtünk. 1992-ben esküd-

tünk és azóta élünk boldog házas 

életet együtt. 

ÖH.: Mit jelent Önnek ez a szép 

nagycsalád? 

Szabó Sándor: Sokat jelent. Most 

voltunk kint a Tamás Tanyán ün-

nepelni és a 2 évestől egészen a 16 

éves dédunokáig jelen voltak a fia-

talok, az egyik itt szaladt, a másik 

ott szaladt, bújtak a combomhoz, 

a hónom alá.  Ez egy nagyon jó ér-

zés, egy igazi élmény. 

ÖH.: Korábban megújult a piac 

őstermelői része, most folytató-

dik a Nagykőrösi Piac felújítása. 

Mi erről a hatalmas projektről a 

véleménye? 

Szabó Sándor: Úgy fogalmaznék, 

hogy minden új mindenkinek ér-

dekes. Nagyon jó érzés volt, amikor 

az őstermelői területen már tető alá 

kerültünk. Esett az eső, esett a hó és 

ilyen megszállott egyéniség, mint 

én is vagyok, ettől függetlenül ki-

megy a piacra és ez a felújítás jól 

eső érzés volt, annyi biztos. Biztos 

vagyok benne, hogy másoknak, 

akik bemennek a piaccsarnokba 

majd, nekik is sokkal kényel-

mesebb lesz. Én maradok itt, az 

őstermelői részen, de szerintem 

ezzel is fejlődik a piac. 

Isten éltesse Szabó bácsit, további 

jó egészséget kívánunk neki és va-

lamennyi kedves családtagjának!

Horváth Tibor

Szabó Sándor és felesége, Marika
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NAGYKŐRÖSIEK NAGYKŐRÖSÉRT
II. rész

A Cifrakert nagyszínpadán 2018. 
szep tem ber 9-én 17 órától adták 
át a Nagykőrösiek Nagy kő  rö sért 
díjat Lovasné Hor váth Jo ze fa 
Csilla gyógypeda gó giai asszisz-
tens részére is. Az alábbiakban 
az ő életéről, mun kás sá gá ról ol-
vashatnak.

Lovasné Horváth Jozefa Csilla 
gyógypedagógiai asszisztens

Lovasné Horváth Jozefa Csil-
la Nagykőrösön született 1962. 
február 6-án. Tanulmányait a 
nagykőrösi Arany János Általá-
nos Iskolában kezdte, ahol édes-
anyja, Horváth Józsefné Nagy 
Etelka tanított közel 40 éven át.

Kecskeméten a Bányai Júlia 
 Gim názium és Egészségügyi 
Szak kö zé piskolában érettségi-
zett 1980-ban.

Ezt követően a Magyar Hon-
véd ség nél helyezkedett el pol gá-
ri alkalmazottként. Na gyob bik 
gyermeke születése után, 1986 
októberétől a Nagykőrösi Váro-
si Tanács Igazgatási Osztályán 
gyámügyi előadóként tevékeny-
kedett. 

Ekkor már folytak az előké-
születek a Nagykőrösi Városi 
Tanács Nevelési Tanácsadójá-
nak megalakítására, amikor az 
intézmény leendő vezetője meg-
kereste, hogy szeretne-e admi-

nisztrátorként az új intézmény 
munkatársa lenni. 

Az intézmény profilja fel-
keltette az érdeklődését és igent 
mondott, így 1987. január 
16-ától, a Nevelési Tanácsadó 
megalakulása óta az intézmény 
munkatársa.

Időközben pedig felsőfokú 
gyógypedagógiai asszisztens 
végzettséget szerzett. 

Munkája az eltelt 31 év alatt 
nagyon sokrétű volt, mint pél-
dául adminisztrációs felada-
tok, szervezés, intézményekkel, 
szülőkkel és gyermekekkel való 
kapcsolattartás, pályázatok írá-
sában való aktív közreműködés, 
valamint 10 éven át végzett ko-
rai fejlesztést. 

Saját elmondása szerint: 
„Az intézményünket felkeresők-
kel való első beszélgetés során 
nagyon fontos számomra, hogy 
megértő odafordulással, mielőbb 
orvosoljuk a problémákat, hasz-
nos tanácsokkal lássuk el és a 
megfelelő szakemberhez irányít-
suk gyermekeiket. Mindig öröm 
számomra, amikor megértésre és 
megoldásra találnak, megnyu-
godva távoznak.” 

Példaértékű, értékteremtő 
mun ká já ért, ma gas szin tű szak-
mai el hi va tott sá gá ért, kö zös ség-
épí tő, szol gá lat kész te vé keny-
sé gé ért, vá ro sunk hír ne vé nek 
öreg bí té sé ért, a Nagy kő rös Vá-
ro sért Köz ala pít vány a Nagy-
kő rö siek Nagy kő rö sért dí jat 
ado mányoz za Lovasné Horváth 
Jo ze fa Csil la részére. 

Lejegyezte: Beretvás Judit

Hirdetés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

4499 Ft
PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető

Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!
Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga

Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200

Hirdetés
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MEGÚJULT A DALMADY 
ISKOLA KONYHÁJA

A TS Gastro Kft. jóvoltából újul-

hatott meg a Dalmady Győző 

Óvoda, Általános Iskola és EGY-

MI konyhája, a részletekről Erdő 

Evelint, a TS Gastro Kft. munka-

társát kérdeztük, aki lapunknak 

elmondta:

„A Dalmady tálalókonyha fel-

újítására azért volt szükség, mert 

semmilyen pontban nem feleltünk 

volna meg az Élelmiszerbizton-

sági és Állategészségügyi Osztály 

hatósági előírásainak. A tálalás és 

a mosogatás elkülönítése nem volt 

megoldott, ezért külön tálaló-illetve 

mosogatóhelyiséget alakítottunk ki. 

A felújítást teljes egészében a TS 

Gastro Kft. Üzemeltetési részlege 

végezte el karbantartó kollégáink 

segítségével, mintegy három hét 

leforgása alatt augusztusban. 

A felújítás során minden 

helyiségben kicseréltük a teljes 

burkolatot, feljavítottuk a nyí-

lászárókat, felújítottuk a meleg-

víz-ellátást és korszerűsítettük 

az elektromos hálózatot. A tálaló 

helyiségben a tálalás megköny-

nyítése érdekében kiadó pultot 

alakítottunk ki, továbbá új, mo-

dern, rozsdamentes eszközökkel 

szereltük fel mind a tálaló-és 

mind a mosogatóegységeket. 

A szűk egy hónap alatt az 

ebédlőbe új kézmosókat szerel-

tünk fel, illetve az összes helyi-

ségben tisztasági festést végez-

tünk el annak érdekében, hogy a 

gyermekek a tiszta, rendezett és 

a hatósági előírásoknak megfe-

lelő környezetben fogyaszthas-

sák el ételeinket.” 

A felújítást teljes egészében a 

TS Gastro Kft. finanszírozta. 

Halmi Zoltánné Aranka segíti 

a gyermekek étkeztetését az isko-

lában, ő is örömmel nyilatkozott 

lapunknak: „20 éve már, hogy itt 

nem volt felújítás, és ahogy min-

ket a TS Gastro Kft. átvett, az ő 

jóvoltukból, hogy megfeleljünk a 

még magasabb szintű szakmai el-

várásoknak, fel lett újítva. Koráb-

ban itt egy tankonyha volt, most 

lett egy tálaló, kaptunk új tányé-

rokat, asztalokat, polcokat, kiala-

kult a mosogatóhelyiség, volt tisz-

tasági festés, teljes burkolatcsere, 

szóval minden olyan szükséges 

felújítás megtörtént, hogy üze-

melő konyhaként működhessünk. 

Nagyon nagy köszönet érte a TS 

Gastro Kft.-nek.” 

Lejegyezte: Beretvás Judit

A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon a tanév!
THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el.  A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

www.patriatakarek.hu

Hirdetés

MEGHÍVÓ
 A Nagykőrösi Református Egyházközség presbitériuma 

és lelkipásztorai tisztelettel és szeretettel meghívják 
Önt és kedves Családját ünnepi
HÁLAADÓ ISTENTISZTELETRE

2018. szeptember 29-én, délután 15 órai kezdettel, 
a nagykőrösi református templomba, 

melyen az Isten kegyelméből 10 éve köztünk szolgáló lelkészházaspárral 
együtt hálát adunk a hűséges Istennek gyülekezetünk és intézményeink 

külső és belső megújulásáért.
Az ünnepi Istentiszteleten igét hirdet Dr. Szabó István egyházkerületünk 

püspöke, az elmúlt 10 év munkálatairól beszámol Szabó Gábor gyülekeze-
tünk lelkipásztora, áldást mond Takaró András egyházmegyénk esperese. 

Mindenkit szeretettel várunk!
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Ôk is diákként dolgoztak 
Nagykôrösért

Riportsorozatunk utolsó részében egy 
testvérpárt kérdeztünk arról, hogy milyen 
tapasztalataik vannak arról, hogy nagykő-

rösiként Nagykőrösért dolgoztak a Polgár-
mesteri Hivatalban vagy intézményeiben 
ezen a nyáron. Bognár Bianka lapunknak 
elmondta, hogy ő már negyedszer volt diák-
munkás, idén a Polgármesteri Hivatalban az 
Adócsoportnál dolgozott. „Nagyon kedves, 
közvetlen, segítőkész volt mindenki. Én is 
próbáltam ilyen lenni, és megkönnyíteni az 
 itt dolgozók munkáját. Beleláthattam a fo-
lyamatokba, nagyon hasznos volt számom-
ra, sok tapasztalatot szereztem, jó a munka-
helyi légkör. Itt érettségiztem a Nagykőrösi 
Arany János Református Gimnáziumban.  
3. évfolyamos főiskolás vagyok, kereske-
delem- marketing szakon, tovább tanulok 
majd, szeretnék mesterképzésen is részt 
venni. Mindenkinek ajánlom az itteni nyári 

diákmunkát jó szívvel, hiszen helyben van, 
a fizetés is jó, és sok remek tapasztalatot, is-
meretséget lehet szerezni.”

Bognár Boglárka a könyvtárban dolgo-
zott. „Remek volt! Új embereket ismertem 
meg, a könyveket rendszereztük, rendezvé-
nyeken segítettünk. Kedvesek, segítőkészek 
voltak a dolgozók. Én először voltam diák-
munkás, de jönnék máskor is! Ez nagyon jó 
élmény volt.  Én is az Arany Gimibe járok, 
10.-es leszek. Kecskeméten szeretnék ide-
genforgalmi szakon tovább tanulni, heti 20 
német óránk van, de angol nyelvet is ok-
tatnak nekünk. Recepciós OKJ-s szakmát 
szeretnék szerezni és idegenvezetői vizsgát 
tenni.”

LV

BAGÓ BOGLÁRKA TRIPLÁZOTT
Az elmúlt hetekben több helyszínen is 
szőnyegre léptek a Kőrös Judo SE diák, 
serdülő és ifjúsági korcsoportba tartozó 
versenyzői. Ezek tapasztalatai alapján to-
vábbra is kijelenthető, hogy az edzések láto-
gatottsága, valamint az edzéseken elvégzett 
munka minősége – ha nem is teljesen egye-
nesen – de arányos az elért eredményekkel. 
Szeptember közepén Bagó Boglárka Eger-
ben, míg néhányan Szabadkán szerepeltek 
az Euroliga versenysorozat állomásán. Bagó 
Boglárka a szegedi verseny után az egri or-
szágos rangsorversenyt is megnyerte, míg 
Szabadkán Horváth Luca ezüst, Farkas Ta-
más bronzérmet szerzett. Török Csaba az 
ötödik, Molnár Szabolcs a hetedik helyen 
fejezték be az erős nemzetközi versenyt. Az 
elmúlt hétvégén a paksi Atom Kupa nemzet-
közi utánpótlás verseny következett, melyről 
igen vegyes képet alkotva érhetett haza a 
csapat. A megmérettetés első napján a diák 
korcsoport vetélkedett. Itt Bagó Boglárka 

szerzett ismét érmet, méghozzá ismét ara-
nyat, míg az egyre érettebb judot mutató Bu-
dai Gábort csak a döntőben tudták épphogy 
csak megállítani, így ezüstérmet akasztottak 
a nyakába. Károly Petra szintén ezüstérmet 
szerzett. Ragó Noémi, Török Csaba, Kovács 
Ádám és Kovács Péter helyezetlenül zárták 
a napot. Másnap a serdülő és ifjúsági kor-
osztály következett. A serdülők között Bagó 
Balázs ötödik, Farkas Tamás kilencedik he-
lyezést ért el. Ifjúsági korcsoportban Godó 
Zsófi második, Horváth Luca és Hajdú 
Eszter harmadik lett súlycsoportjában, míg 
Kapás Gábor kilencedik helyezéssel fejezte 
be a versenyzést. Bodzsár Béla helyezetlenül 
zárt. Szeptember utolsó napjaiban az U23-as 
Országos Bajnokságot rendezik meg Baján, 
ahol nyolc nagykőrösi lép szőnyegre. Az 
erőviszonyokat ismerve egy vagy két érem 
megszerzése kiváló eredménynek számíta-
na. Szintén ezen a hétvégén a 10 év alattiak 
is Bajára utaznak, mivel az OB másnapján 

számukra rendeznek játékos küzdelmi vetél-
kedőt.  Szeptembertől elindult a mindenki 
által látogatható judo tanfolyam kezdők-
nek. Jelentkezni lehet minden hétköznap 
a Kinizsi Sportcentrum Küzdőtermében 
Pap András és Hajdú László edzőknél.

Kőrös Judo SE

Bagó Boglárka középen

Egy férfi és egy nő állnak egymás mellett egy koktél-

party-n. A nő ránéz a férfira, és megjegyzi:

- Tudja, Ön nagyon hasonlít a harmadik férjemre.

- Tényleg? Hányszor volt már férjnél?

- Kétszer.

Adatik tudtára mindönöknek 
kiknek illik!

Szent Mihály-napi vásár
 2018. szeptember 30.

Nagykőrös, Vásártér
A vásári rendezvények időpontját keresse 

a www.nagykoros.hu honlapon!
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Megkezdődött az új tanév 
a Tanítóképző Főiskolai 

Karon

A Károli Gáspár Református Egyetem Ta-
nítóképző Főiskolai Kara szeptember 9-én, 
vasárnap délelőtt tartotta Tanévnyitó Köz-
gyűlését a református templomban. Igét hir-
detett főtiszteletű Prof. Dr. Balla Péter, az 
Egyetem rektora. A rendezvény vendége volt 
Földi László országgyűlési képviselő, Dr. 
Homicskó Árpád, az Egyetem jogtudomá-
nyi Karának dékánhelyettese. 

Dr. Szenczi Árpád dékán tanévnyitó be-
szédében kiemelte, hogy ebben a tanévben 
440 első éves hallgató kezdi meg tanulmá-
nyait a Karon. Az össz-hallgatói létszám 

1446 fő. Közülük nappali tagozaton várha-
tóan 710-en, levelező képzésen 736-an ta-
nulnak. A Nagykőrösön tanuló hallgatók 
összlétszáma több mint 350 fő. A képzések 
is folyamatosan bővülnek. 

Ebben a tanévben elindult a csecsemő 
és kisgyermeknevelő alapszak, valamint az 
Állam- és Jogtudományi Kar által Nagykő-
rösre meghirdetett okleveles jogi asszisztens 
felsőoktatási szakképzés…  

További részletek az Önkormányzati 
Hírek Nagykőrös facebook oldalán, vala-

mint a www.nagykoros.hu oldalon!

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk 
Önt és Kedves családját 

a Weiner Leó Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Iskola

hangversenytermébe

2018. október 1-jén (hétfőn) 

17 órakor 

a Zene Világnapja 

alkalmából megrendezésre 
kerülő hangversenyünkre,

melyen fellépnek iskolánk tanárai 
és növendékei.

S ok szeretettel várjuk Nagykőrös 
város zeneszerető közönségét!

A belépés díjtalan!

Nagykőrös Város Önkormányzata 
és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

közös fotópályázatot hirdet 
nagykőrösi ifjúság és felnőttek 

részére „Minden Ké(P)pen 
Nagykőrös 2018.” elnevezéssel

A pályázatok elbírálására három 
témakörben kerül sor, témakörönként 

két korosztályban külön díjazva 
a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) 

és 18 éves kor felett (Felnőtt): 

1. „Nagykőrös természeti értékei”; 
2. „Nagykőrös, az ’ezerarcú’ város”; 

3. „A 650 éve város, Nagykőrös 
épített emlékei” 

Pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 5., hétfő 12:00 

Pályázat elbírálására: 
2018. november 9-ig kerül sor. 

Egy pályázó témakörönként egyszer 
díjazható, az egész pályázat során 

maximum kétszer! Kivételt képez ez 
alól a közönségdíjazás. 

Pályázatok benyújtási címe: 
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös 

Lőrinc pap u. 3.) titkársága 

Az alkotások elkészítéséhez 
eredményes munkát kívánunk!

További részletek a 
www.nagykoros.hu oldalon!

JELENTKEZZEN 
Ön is a nagykőrösi 

fotópályázatra 

Szerintem…
Több ezres tömeg látogatott ki a Nagykőrösi Arany-Napok változatos programjaira, lapunk arról kér-
dezte a fesztiválon részt vevőket, hogy értékeljék pár szóban a rendezvényt, ők elsősorban miért látogat-
tak ki, mi az, ami megragadta őket? 

Bánni Jónás Erika és családja: Az Arany- 
Napok egy nagyon szuper rendezvény, 
min den szépen meg van rendezve, renge-
teg az ingyenes program, ami nem egy 
hát rány, a gyermekek nagyon sok mindent 
ki tudnak próbálni. Mi a Möggyfesztivál-
ra is eljöttünk, véleményem szerint, az is 
egy nagyon jól sikerült rendezvény volt. A 
Cifrakert egy nagyon kulturált helyszín, 
az elkerítésével megvan a maga intimitása 
és varázsa. Mi ugyan ceglédiek vagyunk, 
de mindig kilátogatunk a nagykőrösi szu-
per rendezvényekre, nagyon szeretjük. Itt 
minden megtalálható, egymástól elérhető 
távolságban, kulturált helyszínen, fino-
mak az ételek, italok széles választékban 
kaphatóak, kedvesek az emberek, és külön 
kiemelném a színvonalas kiállítókat. 

Jónás István és családja: Nagyon jól érez-
zük magunkat az Arany Napokon, minden 
tökéletes. Mind a két nap kint voltunk dél-
után, amit lehetett azt kipróbálták a gyere-
kek, főleg a népi játékokat nagyon szeretik, 
örülünk, hogy itt a hagyományos játékok 
is megtalálhatóak. A rendezvény nagyon 
színvonalas, az előadók is kiválóak, meg-
néztük a Relevé táncosokat is, hiszen a kis-
lány is táncol. Külön öröm, hogy a Cifra-
kertet is felújították, hiszen ez a helyszín 
még inkább  emeli az Arany Napok színvo-
nalát, még rendezettebbé teszi.   

Folytatjuk…
Beretvás Judit
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GYÁRTÓSOR ÖSSZESZERELŐ ÉS 
GÉPKEZELŐ

Követelmény: 
•  Általános iskolai végzettség

•  Több műszakos munkarend vállalása

JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ ÉS 
TECHNIKUS 

Követelmény: 
•  Műszaki elektronikai területen szerzett tapasztalat

•  Több műszakos munkarend vállalása

SUPERVISOR 

Követelmény: 
•  Minimum középfokú végzettség

•  Legalább 1-3 év gyártókörnyezetben szerzett vezetői tapasztalat

•  Több műszakos munkarend vállalása

HR / ELLÁTÁSI LÁNC / 
TERMELÉSI MUNKATÁRS 

Követelmény: 
•  Érettségi (főiskolai végzettség előny) és angol nyelvtudás

Hirdetés

Japán első számú elektronikai termékeket gyártó vállalata, 

melynek fő profilja az autóipari részegységek, valamint ipari 

elektronikai egységek gyártása azonnali munkakezdéssel 

keresi leendő kollegáit az alábbi pozíciókra:

Juttatások:

•  Kiemelkedő alapbér+ pótlékok

•  havi bónusz

•  A belépés napjától cafetéria juttatás 

•  Stabil hosszú távú munkalehetőség 

•  Előrelépési lehetőség

•  Útiköltség támogatás

•  Dolgozói ajánlási jutalom

•  Vállalati rendezvények

•  Tiszta, modern munkakörnyezet

•  Betanulási rendszer mentor támogatásával

•  Azonnali munkalehetőség

Munkavégzés helye: 2750 Nagykőrös, Téglagyári u. 9.

Amennyiben a meghirdetett pozíció felkeltette érdeklődését, kérem, hogy szakmai önéletrajzát 

a pozíció megjelölésével küldje el az alábbi e-mail címre: job@siix.hu

Vagy postai úton: 2750 Nagykőrös, Téglagyár út 9. címre.

Örömmel fogadjuk jelentkezését!

A munkakör feladatairól és követelményeiről érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 30/ 457 71 13 vagy 30/ 2028406

HARC AZ ILLEGÁLIS 
SZEMETELŐK ELLEN

Folyamatosan harcol a KÖVA- 

KOM Nonprofit Zrt. a sze-

méthalmok ellen, melyeket a 

lakosság illegális hulladékként 

helyez ki a város több pont-

ján, külterületen és belterületi 

részeken is egyaránt. Kirívó a 

nagyobb élelmiszerüzletek par-

kolóiban elhe lyezett hulladékok 

mennyisége, melyek közt gya-

korta veszélyes anyagok is lera-

kásra kerülnek. A KÖVA által 

a szeméttől megtisztított terü-

letek csak pár óráig maradnak 

tiszták, utána ismét kupacok 

gyűlnek. Képünk a Pálfája terü-

letén készült, csak egy- két na-

pig maradt tiszta a KÖVA által 

rendbe tett terület. Kérjük, Ön 

soha ne szemeteljen illegálisan! 

Ha ilyen cselekményt észlel, ha-

ladéktalanul igyekezzen meg-

akadályozni a szemét lerakását, 

és hívja a rendőrséget! Váro-

sunk tisztasága közös ügyünk!

LV

Hirdetés
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A TERVEK SZERINT A ROSSZ IDŐ 
BEÁLLTA ELŐTT KÉSZEN LESZNEK 

A TEMETŐHEGYI VÁROSRÉSZ ÚTJAI
Mint ahogyan lapunk arról beszámolt, az 
itt élők kérésének megfelelően, jelentős 
önkormányzati hozzájárulás mellett, vala-
mint lakossági önrész befizetésével kapnak 
szilárd útburkolatot a Temetőhegy utcái. 
A sikeres közbeszerzést követően megtörtént 
a geodéziai kijelölés, és a kivitelezővel meg-
kötött szerződés alapján még az útépítésre 
nem alkalmas, hideg idő beállta előtt be-
fejeződnek az építési munkálatok. Ennek 
során a  Sólyom, Rigó, Liszt F., Krúdy Gy., 
Gólya., Fácán, Dankó P., Cinege utcák kap-
nak szilárd burkolatot. Így a csapadékos téli 
időben, és a tavaszi olvadáskor már nem 
kell a sárban evickélniük az arra lakóknak. 
A Cinege utca után a Dankó Pista utca 
építése is megkezdődött a Temetőhegyen. 
Az érintett ingatlantulajdonosok jelentős 
többsége már aláírta az útépítéssel kapcso-
latos szerződést. 

Amennyiben Ön is a fenti utcák vala-
melyikében lakik, és még valamilyen oknál 
fogva nem írta alá a megállapodást, kér-
jük, hogy haladéktalanul vegye fel a kap-
csolatot a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Irodájának munkatársaival, a következő 
elérhetőségeken: fejlesztes@nagykoros.hu, 
telefon: 53/550-300, valamint az önerő ösz-
szegét kérjük, hogy fizesse be.

 Lőrinczy Veronika

Dr. Czira Szabolcs polgármester és G. Kovács Sándor, a körzet önkormányzati képviselője tekintik meg a 

helyszínen a munkálatokat

AUTÓMENTES NAP A VÁROSI OVIBAN

A Városi Óvoda Kárász utcai tagóvodá-
ban szeptember 21-én, pénteken Autó-
mentes Napot tartottak.

Egy hasznos és tartalmas délelőttöt 
tölthettek el a gyermekek, játszva tanul-
hatták, gyakorolhatták a biciklis közleke-
dés szabályait a rendőrség munkatársai-
nak segítségével.

Először az ovi udvarán beszélgettek, 
játszottak a rendőrség munkatársai a gyer-
mekekkel, akik jó választ adtak a feltett kér-
désekre, azok láthatósági matricát kaptak 
ajándékba, végül persze mindenki kapott, 
aki kért. Ezt követően pedig a frissen fel-
újított Kárász utcán létesített ideiglenes 
szlalom pályán gyakorolhatták a gyere-

kek a közlekedést, rendőri segítséggel. 
A rendőrség munkatársai kifestő füzete-
ket is hoztak ajándékba és adtak át szere-
tettel az óvodásoknak.

TEKINTSÉK MEG KÉPEINKET ÉS 
VIDEÓNKAT AZ ÖNKORMÁNYZATI 

HÍREK FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor 
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2018. szeptember 24-től 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

2018. október 1-től 

ARANY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Szabadság tér 11. 

Tel.: 53/350-366

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.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér

2018. szeptember 29-30-án

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44., 

Tel.: 53/350-703

2018. október 6-7-én

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32. 

Tel.: 06/20-914-13-33

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2018. OKTÓBER HÓNAP

KÉPVISELŐ NEVE FOGADÓÓRA NAPJA HELYE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

2018. október 4. (csütörtök)
13.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester 
1. számú választókerület

2018. október 15. (hétfő)
16.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

Kiss Attila Csaba
települési képviselő
2. számú választókerület

2018. október 12. (péntek) 
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium 
(Nagykőrös, Ceglédi út 2. )

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2018. október 1. (hétfő) 
16.00 órától 

Humánszolgáltató Központ 
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselő
4. számú választókerület

2018. október 10. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2018. október 8. (hétfő)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Arany János utca 35. 
Idősek Klubja 

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2018. október 10. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Városi Óvoda 
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykőrös, Ifjúság u. 22.) 

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2018. október 10. (szerda)
17.00–18.00 óráig 

Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola
(Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)

Nagy Balázs
települési képviselő
8. számú választókerület

2018. október 10. (szerda)
14.30–15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

László Ferenc
települési képviselő

2018. október 2. (kedd) 
14.00 órától

Nagykőrösi Arany János Kulturális 
Központ, 1. emelet, 38. sz. terem 
(Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

Orvosi ügyelet telefonszáma: 53/350-377

Megemlékezés
Ifj . Székely Ferenc

halálának 12-ik évfordulójára

Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet
Munka és küzdelem volt rövid életed.
Bánatot nekünk csak akkor okoztál, 
Amikor minket örökre itt hagytál. 

Elrabolt tőlünk a hirtelen halál, 
Elmentél és el sem búcsúztál. 

Fájdalmunkat leírni nem lehet, 
Csak szemünkről letörölni a könnyeket. 

Telhetnek napok, múlhatnak évek,
Kik szívből szeretnek Soha nem felednek téged.

Fájó szívvel emlékezik 
szerető feleséged, gyermekeid, édesanyád, és édesapád
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ÉLMÉNYEK A KŐRÖS ART MOZIBAN

Az országos döntőbe jutott U11 csa-
patunk júniusban ünnepélyes keretek 
között Díszoklevelet vehetett át az Ön-
kormányzat testületi ülésén dr. Czira 
Szabolcs polgármester úrtól. Ehhez kap-

csolódóan   külön ajándékot ajánlott fel a 
városvezető. 

A 16 játékos és a két edző örömmel 
néztek meg egy mesefilmet a helyi Kő-
rös Art moziban. Meglepetésként még 

egy-egy csomag popcorn is várt a gye-
rekekre.

Köszönet az elismerésért 
és az élményért!

Pityke Kosársuli

TERMŐRE FORDULT 
A HOMOKTÖVIS ÜLTETVÉNY

Ebben ez évben először szü-

retelnek közcélú munkásaink 

a START közmunkaprogram 

keretében telepített homok-

tövis ültetvényen. Vozárné 

Ragó Ildikó, a KÖVA- KOM 

Nonprofit Zrt. vezérigazgató-

ja lapunknak elmondta, hogy 

négy éve telepítették a növé-

nyeket, idén állt be az állo-

mány, termőre fordult. Először 

az erőteljes növényeket szüre-

telik le, jövőre a többiről szedik 

le a terméseket. A homoktö-

vis sajátossága ugyanis, hogy 

az adott évben leszüretelt 

egyedek a következő eszten-

dőben nem hoznak termést. 

Ha az időjárás engedi, ezen a 

héten befejeződnek itt a mun-

kálatok, lapzártánkig már 400 

kilogrammot gyűjtöttek be a 

rendkívül értékes termések-

ből, melyeket hűtőházba szál-

lítanak, majd értékesítik őket. 

„Szép a termés, az elvárások-

nak mindenben megfelelő. Az 

a norma, hogy 100 bogyónak 

a súlya 29 grammnyi legyen. 

Ennek a mi termésünk meg-

felel. A homoktövist rostos le-

vekhez keverve hasznosítják, 

rendkívül magas a C vitamin 

tartalma, nagyobb, mint a 

citromé. Különlegességét az 

antioxidáns tartalma adja. 

Nagy öröm számunkra, hogy 

szó szerint beérett a munkánk 

gyümölcse.”- mondta el la-

punknak Vozárné Ragó Ildikó 

vezérigazgató.

 LV
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ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK

Osztályfőnök: Gönczi Sándorné

Névsor: Boda Bálint, Fehér Olivér, Hajagos Panna, Katona Csenge, 
Kecskés Melani Beatrix, Kelemen Gergő, Kis Annabella, Kolompár 
Tifani Amanda (hiányzott), Léhner Zoé Erika, Lunka Krisztina, 
Moldovan Alex Norbert, Nagy Bernadett, Németh Gábor Dávid, 
Pénzes Melánia, Rab Maja Regina, Szőke Adrienn, Tényi Balázs, 
Tényi Gerda, Végh Alina Imola, Völgyi Szebasztián Krisztofer (hi-
ányzott)

Osztályfőnök: Danka Gyuláné Langó Éva; Napközi vezető: Gulá-
csiné Góbor Eleonóra

Névsor: Barta Gábor, Bognár Nóra Kata, Bujdosó Maja Erika, Fa-
ragó Antal, Gór-Nagy Botond, Homoki Hanna, Kasza Bettina, Ko-
vács Ádám, Kőműves Vanda, Mézes Krisztofer Csaba, Nagy Norbert, 
Nyerges Bence, Papp Gergő, Rafael Anna Diána, Rafael Krisztián, 
Sinka Szimonetta, Sutyinszki Csaba, Szűcs Alexandra Beatrix, Tekes 
Milán (hiányzott)

A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.

Bemutatkozik a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola 1. a osztálya

Bemutatkozik a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola 1. b osztálya

FELEMELÔ KOSSUTH-NAPI ÜNNEPSÉG
A hagyományoknak megfelelően idén is 
megrendezték a Kossuth-napi ünnepsé-
get, a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általá-
nos Iskolában szeptember 20-án, csütör-
tökön. Valóban felemelő érzésben lehetett 
része a diákoknak, szülőknek, tanároknak 
egyaránt, hiszen egy látványos, jól szerve-
zett műsort láthattunk, a diákok előadása 
pedig az elejétől a végéig csodálatos volt, 
igazán méltó Kossuth Lajos nevéhez. A má-

sodik osztályos tanulók fogadalomtételét, 
avatását idén is Deák Gábor iskolaigazgató 
vezette. Az ünnepségen az iskolaszék kép-
viseletében részt vett Sebestyénné Angyal 
Zsuzsanna települési képviselő is. Az em-
léknap alkalmából Kossuth-emlékérmet 
vehetett át Barabás Erika és Kozenkai 
Zsuzsanna munkaközösség-vezetők. Szív-
ből gratulálunk az elismeréshez! 

Horváth Tibor

EMLÉKHELY AVATÁSA
A Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közössége tisztelettel meghívja 

volt diákjait és az érdeklődőket az egykori pedagógusok és iskolatársak emlé-

kére állított kopjafa avatási ünnepségére.

Időpont: 2018. október 5. 17 óra
Helyszín: az iskola udvara

A részvételi szándék jelzését kérjük az 53-351/982 telefonszámra 

vagy a ra25105@t-online.hu e-mail címre. 
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Óriási érdeklôdés mellett, 
futballünnep volt Nagykôrösön!

Ugyan 1-4 arányban vereséget 
szenvedett patinás ellenfelével 
szemben a Nagykőrösi Kini-
zsi, mégis vastaps mellett me-
hettek játékosaink az öltöző-
be, hiszen mindent megtettek 
a mérkőzésen és Hazafi Ákos 
révén még a szépségtapasz gól 
is meglett. 

Óriási köszönet Nagykőrös 
város sportszerető közönségé-
nek és természetesen a vendég 
Vasas szurkolóknak is, hiszen 
minden várakozást felülmúlva 
1200 néző láthatta a derbit! 

Hihetetlen sok munka és ösz-
szefogás eredménye lett ez a cso-
dálatos délután! Közösen egy 
hajót húzva, történelmi délutá-
non vagyunk túl , hiszen utoljá-
ra a 60-as években látogatott ki 
ennyi szurkoló a pályánkra.

A következő mérkőzés ide-
genben a Viadukt-Biatorbágy 
csapata ellen lesz, szeptember 
29-én, szombaton 15:00-tól.
A következő hazai bajnoki 

mérkőzés pedig, október 7-én 
15:00-tól a Gödöllői SK ellen.

Sohajda Márk
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