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SZERETEM NAGYKŐRÖST!
Jelentkezzen Ön is! Keressük Városunk

legvirágosabb ingatlanait!

Részletek a 13. oldalon!

Fotók: -szi-

MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA –
„HALLOD-E TE KŐRÖSI LÁNY”
2019. ÁPRILIS 11., 18 ÓRA ◆ Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
Matuz István Kossuth-díjas fuvolaművész, Matuz Gergely fuvolaművész,
Vas Katalin gordonkaművész és Járvás Katalin előadóművész közös estje.
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött! (53/550-040)

Egyedi a magyar családtámogatási
rendszer Európában
I. rész

A Figyelő című országos konzervatív hetilapban jelent meg a fenti
fejléccel egy grafikus összeállítása
annak, hogy milyen családtámogatási intézkedésekkel igyekszik a
kormány a családvállalási kedvet
ösztönözni. A FIDESZ-KDNP családbarát Kormány a hagyományos
magyar családmodellre építve a magyar gyermekekben látja a jövőt és
kiemelt célként kezeli a magyar családok megerősítését. Ezzel szemben
áll a migránspárti ellenzék, inkább a
bevándorlást, más etnikumú, vallási, kulturális hátterű emberek szervezett beköltöztetését támogatja.

Családi Kassza 2019. – ezt mutatja be a Figyelő, mely sorba szedte
a 2010 óta megtapasztalt családbarát kezdeményezéseket. Az Önkormányzati Hírek ezeket mutatja be 2
részben, melynek folytatását is keresse lapunkban, a jövő héten.
Mint az jól látható és ténylegesen érezhető is, 2010 óta hatalmasat
nőttek az átlagbérek Magyarországon a szülők vonatkozásában. Míg
2010-ben 139. 470 Ft volt 1 szülő
nettó átlagbére, addig tavalyra
már 75%-os növekedés realizálódott, így 2018-ban 1 szülő átlagosan 244.700 Ft-ot vihetett haza. A

Magyar Kormány intézkedésével
szemben Brüsszel és a mögötte álló
birodalom láthatóan a migránsokat, az illegális bevándorlókat
pénzeli, 150 ezer forinttal töltik
fel havi szinten egyesek névtelen
bank(migráns)kártyáit, ahelyett,
hogy saját kontinensünk itt élő lakóit támogatnák ebből a pénzből.
A Magyar Kormány nemet mondott

a migrációra, lezárta a déli határt,
elutasítja az illegális bevándorlást és
ellenzi, hogy pénzzel kitömött migránskártyákat osztogatnak.
A lenti grafika pedig azt mutatja be, hogy a Családi Adókedvezmény 2 gyermek esetén
havonta 0, azaz nulla forint volt
2010-ben, 2018-ban pedig már
40.000 Ft-ot kaptak a családok,
a családi pótlék pedig 2010 óta
13.300 Ft. Fontos látni, hogy ez 2
gyermek esetében is mekkora segítség magyar szülőknek, érezhető az a gondoskodás és figyelem,
melyben a Kormány a magyar
családosokat részesíti 2010 óta.
Horváth Tibor
Forrás, képek: Figyelő
országos hetilap

Családi Adókedvezmény 2 gyermek esetén havonta

Jelentősen nőtt a nettó átlagbér

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem és édesapánk,

Balogh András
temetésén részt vettek, sírjára koszorút és

MEGEMLÉKEZÉS
Barta Sándorné

ny. óvónő
halálának 10. évfordulójára
EMLÉKEZNEK
Soha el nem felejtünk
Szerető családod

virágot helyeztek, és jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Id. Szűcs György

Gyász
Bélteki Lajosné sz. Német Katalin (1929)
Járó Pálné sz. Koroknai Terézia (1946)
Német Sándorné sz. Rapi Mária (1953)
Mondi Károly (1958)
Balog Lászlóné sz. Kapus Eszter (1932)
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halálának 6-ik évfordulójára.
Állunk a sírodnál némán, nem tudjuk elmondani, hogy hiányzol, mennyire fáj; hogy egy férj,
édesapa, nagypapa mekkora kincs, csak az tudja,
akinek már nincs. Ha majd mi is elindulunk arra
az útra, gyere elénk, hogy találkozzunk újra.
Szerető feleséged és családjai és két dédunokád:
Barbi és Beni

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

FÖLDI LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÔ ÜDVÖZLI NAGYKÔRÖS
PÉLDAÉRTÉKÛ FEJLÔDÉSÉT

Földi László

A márciusi piaccsarnok átadó ünnepségen
részt vett körzetünk országgyűlési képviselője, Földi László is, aki lapunknak adott
interjújában méltatta a nagykőrösi fejlesztéseket.
„Nagyon nagy öröm ért engem a piacátadással kapcsolatban, hiszen a nagykőrösiek régi vágya, álma teljesült azzal, hogy ez
a piaccsarnok megépült. Köszönöm az önkormányzatnak, különösképpen dr. Czira
Szabolcs polgármester úrnak, hogy volt
ereje, türelme kivárni ezt az időszakot, és a
Kormány támogatásával sikerült ezt a szép
csarnokot megépíteni. Nagykőrös az elmúlt
években nagyon sokat változott és fejlődött.

Különösen fontos számomra és nagyon
boldoggá tesz, hogy Nagykőrös megnyerte
a Virágos Magyarországért mozgalom döntőjét. Magyarországot ez a Város, Nagykőrös
képviseli majd az európai megmérettetésen.
Annak ellenére, hogy nem élek Nagykőrösön, nagyon büszke vagyok a nagykőrösiekre. Büszke vagyok arra, és örülök annak,
hogy ezt megcsinálták, hiszen kezük munkája ott van minden kis négyzetcentiméteren. Nagyon sok pénz jött Nagykőrösre a
Kormány támogatásával. Az Arany János év
kapcsán a múzeum megújítása történt meg,
kiemelkedő a Cifrakert megújítása. Azt gondolom, hogy az új utak megépítése szintén
nagyon örvendetes. Az önkormányzat nagy
odafigyelésének, a Nagykőrösért végzett
tevékenységének köszönhető mindez. Ez a
meggyőződésem, és bízom abban, hogy ez
a jövőben is így lesz. Arra bíztatom Önöket,
hogy éljenek az új piac adta lehetőségekkel,
éljenek azokkal az alkalmakkal, melyek arra
irányulnak, hogy Magyarország még szebb
legyen, még jobb legyen. Éljenek majd a májusi választás lehetőségével, az Európai Uniós választáson.”- mondta el lapunknak Földi
László országgyűlési képviselő.
LV

1453 nagykőrösi
jogosult lakos vette át
a téli rezsicsökkentés
igazolását
1687 nagykőrösi család érintett a téli rezsicsökkentés azon ütemében, mely szerint a kormányhatározatnak megfelelően azok a családok is részesülhetnek téli
rezsicsökkentésben, akik nem vezetékes
földgázzal vagy távhővel fűtenek, hanem
a tüzelésnek más módját választják. Az
utalvány ez év végéig váltható be.
2019. április 1-ig már 1453 nagykőrösi lakos vette át a téli rezsicsökkentés
igazolását.
Ha Ön is benyújtotta kérelmét, jogosult, és még nem vette át az ezzel kapcsolatos dokumentumot, akkor a hivatalos
igazolás átvehető személyesen, vagy jogszabályban meghatározott módon elkészített meghatalmazás útján a Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 4.
/Szociális iroda épületében/ /hétfő: 09.00
– 17.00, kedd: 08.00 – 15.00, szerda: 08.00
– 15.00, csütörtök: 08.00 – 15.00, péntek:
08.00 – 12.00/, érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány egyidejű bemutatása mellett.
LV

A Kolp
ping Kato
olikus Álltaalán
nos Isk
kolaa
20019/22020. tan
névre törtéénő áltaaláános
isk
kolaai beirratkozás id
dőpo
ontja::
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között
Beiratkozáskor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen
magával hozni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
lakcímkártyája, az óvodai szakvélemény eredeti példánya.
Iskolánk alapítványa támogatja a leendő 1. osztály tanulóinak taneszköz- és tornafelszerelés beszerzéseit.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett Édesanyánk

Andocs Józsefné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
bánatunkban, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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FIG
GYEL
LEM!!!!
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály és a Nagykőrösi Rendőrkapitányság tájékoztatóit, híreit, mint LépcsőházŐr program a társasházak biztonságáért!
- Építészeti bűnmegelőzés; Ne váljon áldozattá!- Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról címekkel keresse a
www.nagykorosma.hu oldalon.
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NAGYKÔRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE RÉSZÉRE

Tisztelt Polgármester Úr!

A kép Olaszországban, Brindisiben, az ottani legnagyobb középiskola
dísztermében készült 5 évvel ezelőtt. A kép bal szélén Paulovics András ny.
iskolaigazgató látható

Tisztelettel kérem, hogy engedje meg, hogy levelemmel
felkeressem Önt! Kérem,
hogy szánjon rám pár percet.
Nagyon szépen köszönöm!
Tudom, hogy Ön nagyon
elfoglalt. Ön egy nagyon
szép, és nagyon híres magyar
városnak az első számú vezetője, ez nagyon - nagyon sok
munkával jár. Az illem alapszabályai szerint röviden bemutatkoznék.
Paulovics András vagyok,
Pécs városában élek, jelenleg
nyugdíjas vagyok. Civil foglalkozásom tanár volt, és nyugdíjba

menetelem előtt huszonöt évig
voltam egy gimnázium igazgatója Pécsett. Feleségem is tanár, Ő
is iskolaigazgató volt. Több éve
nyugdíjban vagyunk. Az iskolai
munkám során számos nemzetközi kapcsolatot alakítottunk
ki. Több külföldi iskolai igazgatójával nyugdíjas korunkban
is aktívan tartjuk a kapcsolatot,
méghozzá baráti kapcsolatot.
2018 szeptemberében is tartottunk Pécsett egy olyan találkozót, ahol egy emlékülésen,
baráti találkozón a régi emlékeket elevenítettük fel. Ekkor több
külföldi iskola igazgatója volt a

vendégem, akiket pár napra Pécsett vendégül láttam. Vendégem volt két olasz, egy német,
két spanyol, egy szlovák, és egy
norvég iskolaigazgató. Ők szintén nyugdíjasok már.
A vendégeim Magyarországon való tartózkodása során kétnapos kiránduláson
voltunk az Ön által vezetett,
nagyon szép városban. A vendégeimnek nagyon tetszett az
Önök gyönyörű városa. Természetesen voltunk több magyar városban is a kirándulásunk során, de a legnagyobb
sikert az Önök városa aratta.
Valóban szép, régen voltam az Önök városában, és
most örömmel láttam, hogy
hatalmas fejlődést tapasztaltam. Meghajlással emelem
kalapom elismerés gyanánt!
Gratulálok Önnek, Önöknek.
Igazán örülhetnek az Önök
városának polgárai, hogy
ilyen szép és fejlett városuk,
és eredményes munkát végző
városvezetésük van.

Néhány hét múlva ismételten találkozom volt külföldi
kollégáimmal, mint régi barátok, és ez alkalommal DélOlaszországban, Brindisiben,
és az ottani legnagyobb középiskola igazgatójának a vendégei leszünk. Arra gondoltam, hogy vinnék ajándékba
a fogadó iskola igazgatójának egy szép, színes képeket
tartalmazó könyvet az Önök
csodás városáról, hogy felidézzük az emlékeket (…), a
könyv átadásakor tájékoztatnám a vendéglátómat, hogy
ez a könyv az Ön ajándéka
(…).
(…) Nagy tisztelettel kívánok Önnek, és munkatársainak, Önöknek minden jót, jó
egészséget, további sikereket
a munkában, és magánéleti
boldogságot.
Tisztelettel és köszönettel
üdvözlöm Önt!
Paulovics András
nyugdíjas iskolaigazgató,
Pécs

KINCSEINK 2019.
„Én magam sem tudom, mi történt velem.” /Kálnay Adél/

Szakmai Nap
2019. április 15. 14:00 – 16:00
PMPSZ Nagykőrösi Tagintézménye
Regisztráció: http://kincseink-nagykoros.hu
Időpont

Program

13:30 – 14:00

Vendégek fogadása, regisztráció

14:00 – 14:05

Vers: Bacsó Gergely István, 6. b. Arany János Református Általános Iskola és Óvoda
Köszöntő: Bakos Krisztina PMPSZ Nagykőrösi Tagintézménye, tagintézmény-vezető

14:05 – 15:05

Dr. Jerney Judit: „Ezek a mai fiatalok” – a serdülőkori
neurológiai változások

15:05 – 15:25

Kérdések és válaszok: az előadást követően lehetőség lesz arra, hogy a felmerült kérdésekre az előadó
válaszoljon

15:25 – 15:30

Zárszó: Bakos Krisztina, PMPSZ Nagykőrösi Tagintézménye, tagintézmény-vezető

15:30 – 16:00

Kötetlen beszélgetés kávé és sütemény mellett

Helyszín: Nagykőrösi Református Egyházközség
Gyülekezeti ház - Nagykőrös, Szolnoki út 2.

Nagykőrösi Református Egyházközség
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DR. CZIRA SZABOLCS POLGÁRMESTER ISMÉT
KIÁLLT A NAGYKÔRÖSIEK MELLETT:

A VÍZIKÖZMÛ TÁRSULAT FIZESSE
VISSZA A PÉNZT AZ EMBEREKNEK!

Hiába próbált Zágráb Nándor
helyi Jobbik elnök vért izzadni
a március 28-ai képviselő-testületi ülésen, a csatornaügyet
politikai célokra felhasználni
akaró ellenzéknek válaszolva
dr. Czira Szabolcs polgármester újra világosan, érthetően,
egyértelműen elmondta:

„Nyilvánosságra hoztuk,

hogy Nagykőrös Város
Önkormányzata nem tart
igényt a Víziközmű Társulatnál keletkezett plusz
befizetésekre. Azaz a 217
millió forintot Nagykőrös
Város Önkormányzata, mi
valamennyien, mi ebben
egyetértünk, a Képvise-

lő-testület valamennyi
tagja pártállástól függetlenül, hogy a lakosságnak
azt a részét illeti meg, akik
befizették.

FÖLSZÓLÍTJUK
A VÍZIKÖZMŰ TÁRSULATOT, FIZESSE VISSZA
AZ EMBEREKNEK EZT
A PÉNZT”

Mi is azt szeretnénk, ha a
Víziközmű Társulat mihamarabb visszafizetné, mi ezt az elkülönített számlán lévő pénzt
abban a pillanatban, amint ők
nyitnak egy számlát, visszautaljuk és kezdhetik a kifizetéseket!
Mi sem tudjuk, hogy miért
nem akar a Víziközmű Társulat elszámolni az emberekkel.
Nem világos senki számára,
hogy miért nem akarja ezt a
pénzt visszajuttatni, ahogy
vissza tudta juttatni az 557
millió forintot. Rendelkeznek
bankszámlaszámmal, rendelkeznek pontos címmel, viszonylag gyorsan meg tudnák
ezt tenni. Nem világos számunkra, hogy ezt miért nem
teszik meg, hiszen még működik a Víziközmű Társulat.

– fogalmazott egyértelműen
a polgármester, ismét kiállva
Nagykőrös polgárainak az érdekében.
Dr. Czira Szabolcs polgármester Tornyi Béla (JOBBIK)
hozzászólására reagálva pedig
egyértelműen levezette a csatorna-beruházás ügyét. Ez egy jól
átgondolt városstratégia része
volt, mellyel mindenki csak
nyert, teljes siker volt a projekt:
szennyvízbekötés 5%-os önerővel + 67 új aszfaltút + támogatásként 94 ezer forint. Most
pedig a Víziközmű Társulaton
a sor, ahogy az 557 milliót kifizette az embereknek, úgy ezt a
217 millió forintot is fizessék
ki. Erre szólította fel őket a polgármester.
Horváth Tibor

Európai parlamenti képviselők választása 2019
INFORMÁCIÓ IV.
INDUL A KAMPÁNY:
ÁPRILIS 6-TÓL LEHET AJÁNLÁSOKAT GYŰJTENI!

Az Európai Parlament tagjainak választásán listát kizárólag
pártok állíthatnak. Két vagy
több párt közös listát állíthat,
ugyanazon párt azonban csak
egy önálló vagy egy közös lista
állításában vehet részt.

Hogyan működik a listaajánlás?
Pártlista ajánlására 2019. április 6-tól van lehetőség 2019.
április 23-án 16.00 óráig. A választópolgár az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat listát.
Egy választópolgár több pártlistát is ajánlhat, egy lista viszont
csak egy ajánlással támogatható.
Az ajánlás nem vonható vissza.
A sikeres listaállításhoz 20 000
érvényes ajánlás szükséges.
Az ajánlóívek átvétele
A Nemzeti Választási Iroda legkorábban a szavazást megelőző
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50. napon, azaz 2019. április
6-án (szombaton) 8.00 és 16.00
óra között adja át a korábbiakban benyújtott igényléseknek
megfelelő mennyiségű ajánlóívet.
A lista bejelentése
A listát – az ajánlóívek átadásával együtt – legkésőbb 2019.
április 23-án 16.00 óráig kell
bejelenteni a Nemzeti Választási
Bizottságnál (cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3.).
A lista nyilvántartásba vétele
A jogszabályi feltételeknek meg-

felelő listát a Nemzeti Választási
Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi
nyilvántartásba.
Mikor kezdődik a választási
kampány?
A választási kampány 2019. április 6-án (szombat) kezdődik és
május 26-án (vasárnap) 19.00
óráig tart.

A szavazás napja:
2019. május 26.
Forrás: valasztas.hu
Horváth Tibor
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FELHÍVÁS ÓVODAI
JELENTKEZÉSRE
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2019/2020. nevelési évre a gyermekek óvodai felvételének
időpontját és módját az alábbiak szerint állapítja meg:

2019. április 23 – 26. naponta 800 –1600 óráig
Helye: Nagykőrösi Városi Óvoda (Nagykőrös, Kárász u. 1.)
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2019.
augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Továbbá jelentkezhetnek, és szabad férőhelyek esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek is, akik 2019. augusztus 31. után, de
a felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik
életévüket.
Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat
szíveskedjen magával hozni:
– A gyermek nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).
– A gyermek TAJ-kártyáját.
– A szülő (gondviselő) nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).
– Kedvezményekre való igényjogosultság igazolására szolgáló
dokumentumot.
– Sajátos nevelési igény esetén a szakszolgálat szakértői véleményét.
További részletek előző lapszámunk 6. oldalán,
valamint a www.nagykoros.hu oldalon!

MEGHÍVÓ
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
Bölcsőde szervezésében
2019. április 10-én 17:00 órakor
a Városi Bölcsőde 35 éves jubileuma
alkalmából tartandó
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓRA
A kiállítást megnyitja:
Bugya László intézményvezető
Köszöntőt mond:
Dr. Czira Szabolcs polgármester

MEGHÍVÓ
Az Arany János Társaság tisztelettel meghívja
2019. április 11-én, csütörtökön 16 órakor a soron
következő felolvasó ülésére.
Helye: az Arany János Református Gimnázium
díszterme (Nagykőrös, Hősök tere 6.)
Beke József: Bánk Bán – szótár
A Magyar Örökség – díjas nyelvésszel Szigeti Márta,
az Arany János Társaság alelnöke beszélget.

Hirdetés
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A NAGYKÔRÖSI CZAKÓ PÉTER
a SANOFI Gyógyszergyár üzemvezetôje

A Sanofi gyógyszeripari csoport
a betegek gyógyításában, illetve
a betegségek megelőzésében vállal szerepet. A világ több mint
100 országában 110 000 alkalmazottat foglalkoztat, készítményei
szinte minden terápiás területen
megtalálhatóak. A Sanofi Magyarországon is jelen van a hazai
gyógyszeriparban, tevékenysége
a kutatás-fejlesztéstől kezdve a
gyártáson át egészen a világszintű
disztribúcióig terjed, az értékesítést
is beleértve. A tősgyökeres nagykőrösi családból származó Czakó
Péter mindössze 31 évesen vált
a Sanofi Gyógyszergyár újpesti
telephelyén (régi nevén Chinoin)
üzemvezetővé, így ő lett a gyárban az elmúlt évek egyik legfiatalabb üzemvezetője is egyben.
Lássuk az Ő történetét:
ÖH.: Nagy utat jártál be, de egészen fiatalon váltál egy világvezető gyógyszergyár, a Sanofi újpesti
telephelyének üzemvezetőjévé…
Hogyan is kezdődött?
- Tanulmányaimat a Nagykőrösi
Petőfi Sándor Általános Iskolában
kezdtem, majd az Arany János Református Gimnázium hatosztályos
képzésére jelentkeztem. Nagy hatással volt rám Gáspárné Hegedűs
Eszter kémia-biológia szakos tanárnő, aki utat mutatott, kémiából
versenyekre készített fel, megszerettette velem a tantárgyat, végül
10. osztályos koromban döntöttem
el, hogy vegyészmérnök szeretnék
lenni. Részt vettem a műszaki
egyetemre jelentkező fiatalok táborában, ahol még motiváltabbá
váltam, majd egyenes út vezetett a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki alapszakára, ahol gyógyszer
szakirányra szakosodtam, később
a mesterdiplomát is megszerez-

tem gyógyszervegyész-mérnökként. A német nyelv után angol
nyelvből is teljesítettem a középfokú nyelvvizsgát, azóta már a felsőfokú szóbeli vizsgát is letettem.
2012-ben kezdtem el munkát
keresni, hiszen ki akartam magam
próbálni a hazai gyógyszeriparban,
mennyit is ér a megszerzett tudásom. Először, rövid kitérőt követően, a Richter Gedeon Nyrt., Magyarország egyik gyógyszeripari
vállalatánál kezdtem el dolgozni,
majd a Sanofi Gyógyszergyárban
termelésirányítóként kaptam lehetőséget.
ÖH.: Termelésirányítóként milyen tipusú feladatokat láttál el?
- Ebben a pozícióban több termelésirányító kollégámmal együtt
a műszakvezetőket irányítottam,
akik a több műszakos rendben dolgozó technikusokat vezették.
Egy üzemen belül többfajta terméket is előállítunk, a termelésirányítók fő feladata tehát, hogy
a ráosztott termékek megfelelő
minőségben és megfelelő menynyiségben készüljenek el az előírt
határidőre. Meg kellett teremteni a technikai feltételeket, komoly döntéseket kellett hoznom
a kérdéses pontokon, illetve az
anyagok kirendelése, a reakciók
felügyelete is az elsődleges feladataim közé tartozott. Mindemellett irányító szerepem volt abban,
hogy a termékek előirata, vagyis
receptje határidőre elkészüljön,
ami alapján azt le lehet gyártani,
ezekhez társult ezen dokumentációk felülvizsgálata és javítása.
A termelés folyamatos, így előfordul, hogy vitás kérdésekben az éjszaka közepén is döntenünk kell.
Ezt követően technológiai
szakértőként is dolgoztam, ebben
a pozícióban a termékek receptjeit
fejlesztjük tovább, valamint a már
meglévő technológiát finomítjuk.
A Sanofi gyárnál sor került egy
átszervezésre, így egy magasabb

XIV. évfolyam, 14. szám • 2019. április 5.

beosztásba kerültem, üzemvezetőként tevékenykedem tovább.
ÖH.: Úgy tudom, hogy egy igen
rangos díjat is sikerült elnyerned
az egyik újításodnak köszönhetően…
- Igen, kicsit visszatérve a tavalyi évre, szakmai szinten nagyon
sikeres esztendő volt számomra,
hiszen a ránk bízott technológiák
kimagaslóan jól szerepeltek az év
folyamán, több kitermelési rekordot is megdöntöttünk így, továbbá
négy újítás is bevezetésre került,
köztük az én egyik fejlesztő újításom lett megszavazva az év legjobb
ötletének. Megreformáltam ugyanis az egyik termék tisztítási folyamatát, ezután jobb minőségben
és nagyobb mennyiségben tudtuk
előállítani, kevesebb anyag felhasználásával. Ezzel az újításommal
nyertem meg a legjobb díjat a Sanofi újpesti telephelyén.
A fejlesztésekben vállalt úttörő szerepünknek köszönhetően
az év végén a főnökömmel elnyertük a Chinoin Fejlődéséért
Érdemrendet is.
ÖH.: Gratulálunk a díjhoz! Említetted, hogy most már üzemvezetőként látod el feladataid, ez milyen változásokat eredményezett,
pontosan mivel is foglalkozik az
üzem?
- Üzemvezetőként már nemcsak
az üzemen belül néhány, hanem az
összes termelésért felelős vagyok, a
négy műszakon belül műszakonként 7-8 emberért, továbbá két termelésirányító mérnök kollégámért
tartozok felelősséggel.
Üzemünk szerves kémiával foglalkozik, prosztaglandinokat gyárt,
ami egy hormonszerű test azonos
vegyületcsalád, mely minden ember szervezetében megtalálható.
Ezek a vegyületek hormonokhoz
hasonlítanak, csak az különbözteti meg tőlük, hogy ezek helyileg a
problémás területen képződnek és
nincs meghatározott szerv, amely
a képzésükért felelős. Ezeket a vegyületeket szintetikus úton állítjuk
elő. A világon vezető szerepet
játszunk ezek előállításában,
mi vagyunk a legnagyobbak a
generikus (a már meglévő és
gyógyszerként forgalmazott hatóanyagot jobban kivitelezhető
technológiával és olcsóbban állítja elő a feltalálónál) gyógyszergyártók közül, akik prosztaglandinokkal foglalkoznak.
Üzemvezetőként felelős vagyok
a prosztaglandinok gyártásáért,

melyek amellett, hogy nagyon nagy
tisztaságúak és test azonos molekulák, kis mennyiségben is igen jó
hatást fejtenek ki. Gyulladáscsökkentőek, de hatásuk csak az adott
területen érezhető, van köztük,
melyek zöldhályog-ellenes hatást
fejtenek ki, vagy éppen a magas
tüdővérnyomás ellen dolgoznak.
Van köztük, melyek a szülés megindításában, a vajúdási időszak
lerövidítésében segítenek, vagy éppen a gerinc környéki sima izmok
elsorvadása ellen fejtik ki hatásukat.
Termékeink többségét az Egyesült
Államokban vagy a távolkeleti
Japánban adjuk el. Fontos megjegyezni, hogy mi a hatóanyagot
gyártjuk és gyárunk nagy hangsúlyt
fektet a környezetvédelemre is, mivel lakóövezetben helyezkedünk el.
ÖH.: Mit jelent számodra a hivatásod, és mi a titkod, hogy ilyen
fiatalon váltál egy világvezető
gyár egyik telephelyének üzemvezetőjévé?
- Nagyon szeretem a hivatásom,
ritka, hogy egy gyár ilyen sokféle
termékkel dolgozzon, gyakoribb,
ha egy-két fő terméket gyártanak
egész évben, mi jelenleg az üzemben 38 termékkel dolgozunk. Ez
így nagyon változatos, nem volt
két egyforma napom az elmúlt
időszakban. A munkám mellett,
ha tehetem, jut idő a kikapcsolódásra is, síelek, horgászom,
squasholok, tavaly nyár óta wakeboardozom is, de nagyon szeretek
olvasni, vagy éppen főzni is.
Nincs titkom, ezt hozom otthonról, szüleimtől, nagyszüleimtől, akik mindenben segítettek
és támogattak, már egészen kiskoromban megtanultam a munkához való hozzáállás fontosságát,
hiszen ez visz bennünket előre.
A családom nagy része gazdálkodó, őstermelő, már egészen
kiskoromban belecsöppentem a
munka világába mind a termelés,
mind az eladás részében szerepet
vállaltam a nagykőrösi piacon.
A sok munka, túlóra, elhivatottság, szakma iránti alázat és a sok
segítség idősebb, tapasztaltabb
tanáraimtól, technikus és mérnök
kollégáimtól, a rengeteg megfigyelés és következtetések levonása
mind-mind vitt előre az utamon,
ezért is juthattam el idáig. Célom,
hogy ezen az úton haladva tovább
folyamatosan fejlődjek, tanuljak,
soha nem felejtve gyökereimet, az
otthonom, ahonnan származom.
Lejegyezte: Beretvás Judit
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Felújítások a Református
Temetôben
A ravatalozó elôtti tér is megújul

Ahogy arról előző lapszámunkban már beszámoltunk, március 21-én kezdték meg a Nagykőrösi Református Egyházközség fenntartásában lévő Református Temető életveszélyessé
vált téglakerítésének elbontását, és annak felújítását, mellyel
egyidőben a ravatalozó előtti tér kialakítása is zajlik, továbbá I. világháborús síremlék felújítására is sor került.

Értékes pontszerzés a második
helyezett Nagykáta otthonában
- kevesen múlott a győzelem

A Nagykőrösi Kinizsi első számú felnőtt alakulata az elmúlt
két mérkőzését úgy nyerte meg,
hogy még csak gólt sem kapott,
így önbizalommal telve mehettek a fiúk idegenbe, a Nagykáta otthonába, ahol egyébként
nem sűrűn szereznek pontot a
csapatok. A Kinizsi remekül játszott a derbin, sorra alakította ki
a nagy helyzeteket, de sajnos az
utolsó pillanatokban vagy a kapus mentett, vagy mi vétettük el
a kaput. A Káta kontráiban is ott
volt a veszély, azonban az ismét
remek formába lendülő Szacskó

László kapus eszén nem tudtak
túljárni, így Némedi Norbert
legénysége újabb mérkőzést hozott le bekapott gól nélkül. Ez
most egy értékes pontra volt
elég.
Folytatás hazai pályán vasárnap, április 7-én 16 órai kezdettel a Kinizsi SE pályáján, a
Viadukt-Biatorbágy csapata ellen. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! Hajrá Kinizsi!
Hajrá Nagykőrös!
Forrás: Kinizsi SE hivatalos
közösségi oldala
Fotó: -szi-

Hirdetés

TAKARÉK FIX
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
KAMAT:
ÉVI 6,99%-TÓL¹

THM:
8,06-19,51%*

Takarék Fix Személyi Kölcsön,
kamat évi 6,99%-tól¹

www.patriatakarek.hu

THM: 8,06-19,51%
*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok a 2019. február 1. napjától hatályos kondíciók alapján történt.A feltételek változása esetén a THM módosulhat. A Takarék Fix Személyi
Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon
találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Fix 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. ¹A feltüntetett kamat elérésének feltétele legalább 3 000 000 Ft hitelösszeg és havi nettó 200 000 Ft összeg átutalásának a vállalása és a Kölcsön teljes futamideje
alatti fenntartása az ügyfél Hitelintézeténél vezetett bankszámláján. Reprezentatív példa: Hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, Hitel futamideje:
5 év, Hitelkamat: évi 6,99%, Hitelkamat típusa: rögzített a teljes futamidő alatt ﬁx, A teljes hiteldíj mutató (THM): 8,06%, A törlesztő részlet
összege: 59 519 Ft, Visszaﬁzetendő teljes összeg: 3 623 938 Ft, A hitel teljes díja: 623 938 Ft.
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NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉN ALKOTOTT RENDELETEI
– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő–testületének 4/2019.
(III.29.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az intézményeiben fizetendő étkezési térítési
díjakról szóló 36/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő–testületének 5/2019.
(III.29.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.
(III.29.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a sporttámogatási rendszerről szóló 10/2009.
(III. 27.) ÖT. számú rendeletének módosításáról
– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.
(III.29.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló
8/2011. (III.04.) ÖT. számú rendeletének módosításáról
– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.
(III.29.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 18/2011. (IV.1.)
ÖT. számú rendeletének módosításáról
– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.
(III.29.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) ÖT. számú rendeletének módosításáról
NAGYKŐRÖS, 2019. március 29.
Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző
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GYORSAN MEGSZERETTÉK
A NAGYKŐRÖSIEK
AZ ÚJ PIACCSARNOKOT!
Beszélgetve az új piaccsarnokban vásárlókkal, mindenki elmondja, hogy
mennyire szép és tetszetős lett az új
épület, örülnek, hogy kulturált körülmények között tudnak vásárolni kedvenc árusaiktól. Az árusválaszték pedig igazán széles, itt tényleg mindent be
lehet szerezni, ami a konyhába kell, tojás, tészta, savanyúság, sajtok sorakoznak egymás után. Örömmel látni, hogy
napról-napra több vásárló van és várjuk, hogy a többi üzlet is sorban megnyissa pavilonjait. Dr. Czira Szabolcs
polgármester is kilátogatott a piacnapon, hogy friss zöldséget és gyümölcsöt
vásároljon otthonra, és hogy váltson
pár szót az árusokkal, vásárlókkal. Illés
Sándor települési képviselő lapunknak
megmutatta szatyrát, teli piros almával,
látszik, hogy igény van a kiváló hazai
portékára.
Látogasson ki Ön is a nagykőrösi
piacra és a piaccsarnokba,
ahol gazdag áruválaszték várja!
Az Önkormányzati Hírek újság folyamatosan beszámol a piacfejlesztésről, az új pavilonok nyitásáról, hiszen
a piacfejlesztés közös győzelmünk,
ezzel a beruházással újabb fontos lépést tett előre Nagykőrös!
Horváth Tibor
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Nagykôrös Városa jelentôs módon
támogatja a sportegyesületeket

IRÉN-NAPI VÁSÁR

A sportcélú támogatások pályázati kiírásra az idei évben összesen nyolc
pályázat érkezett. Közülük mindet támogatta, mind a Szabóné Irházi Zsuzsanna által vezetett szakbizottság, mind pedig Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő- testülete. Összesen ily módon 8,2 millió forint került
elosztásra a helyi sportegyesületek közt, melyek versenyeztetésre, versenyrendezésre, eszközök, sportfelszerelések vásárlására, pályakarbantartásra, versenymarketingre, edzőtáborozásra nyertek el jelentős forrást.
Íme, a nyertes pályázók listája:
Nagykőrösi Birkózó Egyesület:
500.000 Ft
Helyettük, Értük, Velük Alapítvány:
100.000 Ft
Kőrös JUDO Egészség Nevelés Segítség Sportegyesület:
800.000 Ft
Nagykőrösi Kinizsi SE:
5.000.000 Ft
Nagykőrösi Lovas Sportegyesület:
700.000 Ft
Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület:
100.000 Ft
Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely: 200.000 Ft
Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület:
800.000 Ft
LV

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet állást hirdet

Takarító munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Takarítói feladatok ellátása fekvőbeteg ellátó osztályokon, kétműszakos
munkarendben, hétvégi munkavégzéssel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csépleő Viktória
ápolási igazgatótól kérhetnek, tel: 53/351-761, e-mail: nkkorh@gmail.com

Minden várakozáson felüli érdeklődés mellett zajlott hagyományos Irén-napi vásárunk.
Rekord számú árus kínálta
portékáit, és a kellemes időben
a kilátogatók, vásárlók sem maradtak el. Kelendőek voltak a

szezonális áruk, dísznövények,
baromfifélék. Következő vásárunk, a Szent György-napi
vásár 2019. április 28-án kerül
megrendezésre! – olvasható a
nagykőrösi vásárról szóló közösségi oldalon!

Hirdetés

Bevezető áron
kaphatóak
a legújabb
típusú RCool
split klímák
extrákkal
alapáron!

Jön a klímaszezon!
Ne döntsön elhamarkodottan!
Kérje INGYENES szaktanácsadásunkat!
Nagykőrösön a LEGKEDVEZŐBB szezon előtti
árakkal, többtíz éves tapasztalattal vállaljuk
a legtöbb típus értékesítését szereléssel,
vagy anélkül.
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Érdeklődni:
hétköznap
8-tól 17 óráig
Kon-Tir 47 Kft.
Nagykőrös,
Széchenyi tér 26.
Tel.: 06 20 544 7267
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TŰZOLTÓ LESZEK!!!
RAJZPÁLYÁZAT!
Wein
ner Hét a Zeneissko
oláb
ban
A nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskolában

2019. április 08-től 11-ig
„WEINER HETET”
tartunk, melynek programjain belül az alábbi
hangversenyeket rendezzük meg:

2019. április 08. (hétfő) 17.00 óra
„MOST MI MUZSIKÁLUNK” Iskolánk pedagógusainak hangversenye
A koncertet megnyitja Szabóné Irházi Zsuzsanna,
Nagykőrös Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának, valamint iskolánk Intézményi Tanácsának elnöke.

2019. április 11. (csütörtök) 17.00 óra
„TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT…” Iskolánk növendékeinek népzenei hangversenye
Sok szeretettel várjuk Nagykőrös város zeneszerető
közönségét! A belépés díjtalan, de köszönettel vesszük,
ha pártolójegy vásárlásával támogatja iskolánk
Zeneszerető Gyerekek Alapítványát!
Hirdetés

Készíts egy rajzot, aminek a témája a Tűzoltósághoz kapcsolódik vagy légy Te magad Tűzoltó!
Határidő: 2019.05.03.
Küldd el nekünk a következő címre:
Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös
2750 Nagykőrös, Rákóczi utca 5.
Email: nagykoros.ot@katved.gov.hu
Részletek következő lapszámunkban!

Új fogorvosok állnak
munkába Nagykôrösön
Nagykőrös Város Képviselőtestülete március végi ülésén
döntött arról, hogy új fogorvosok állhatnak munkába.
A III. számú körzetben Dr. Tóth
Gréta, míg a VI. körzetben Dr.
Kozma Lilla Ildikó fogorvos
kívánja megszerezni a praxisjogot. Mindkét doktornőnek jó
munkát kívánunk!
LV
********

Módosult Dr. Pocsai Klára
háziorvos rendelési ideje
Dr. Pocsai Klára doktornő rendelési ideje 2019. március 1.
napjától heti 17 órára módosult: /hétfő: 09.00-12.00,
kedd: 12.30-16.00, szerda: 08.30-12.00, csütörtök: 12.3016.00, péntek: 08.30-11.00/.
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TISZTELT NAGYKŐRÖSI POLGÁROK!
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/
2010. (XII.17.) önkormányzati
rendeletében foglaltak alapján
az alábbi kitüntető címeket
adományozza:
1. Pro Urbe Nagykőrös Kitüntető Cím: a város közössége, a város múltjának feltárása,
jelenének és jövőjének alakítása érdekében kifejtett áldozatos, kimagasló vagy rendkívüli
teljesítmény elismerésére.
2. Nagykőrösért Kitüntető
Cím: a város művelődésügyéért, művészeti, szellemi életének gazdagításáért, az oktatásügyért, a pedagógiai oktató- és
nevelőmunka, történeti kutatómunka, az egészségügyben
a gyógyítás és megelőzés területén hosszabb időn át rendkívüli teljesítményt felmutatók
részére, a város lakosainak érdekében, valamint gazdasági
életének fejlesztéséért kimagasló tevékenységet folytatóknak,
a szociális, jótékonysági-em-

berbaráti (karitatív), közéleti és
egyéb területen Nagykőrösért
kiemelkedő tevékenységet végző, valamint sporteredményeikkel Nagykőrös hírnevét öregbítő
természetes és jogi személyek,
közösségek részére.
3. Nagykőrös Város Díszpolgára Kitüntető Cím: azoknak
a magyar vagy külföldi állampolgároknak, akik – bár nem
a városban élnek – Nagykőrös
városért kimagaslóan tevékenykedtek, a város lakossága érdekében maradandót alkottak.
Fenti rendelet alapján: A kitüntető címek posztumusz
módon is adományozhatók.
Javaslattételre bármely természetes személy, jogi személy,
jogi személyiség nélküli jogalany, társadalmi szervezet és
egyház jogosult.
A kitüntető címek odaítélésére vonatkozó javaslataikat
2019. április 30. napjáig tehetik meg. Az ajánlásokat Nagykőrös Város Önkormányzat

polgármesteréhez kell benyújtani (2750. Nagykőrös
Szabadság tér 5.).
A benyújtott javaslatok hatálya
az elbírálásig vagy a javaslattevő visszavonásáig él.
Az 1993-2018. között kitüntetettek névsora megtekinthető Nagykőrös város honlapján, a www.nagykoros.hu
oldalon, a Városunk/Díjak/
Város által adományozott elismerések menüpont alatt.
A 30/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet olvasható
a www.nagykoros.hu oldalon
(www.nagykoros.hu/kozerdeku/rendeletek/doc/r030_2010
_12_17.pdf), valamint megtekinthető a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ
könyvtárában (Nagykőrös,
Széchenyi tér 6.) nyitvatartási
időben, és a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján (Nagykőrös, Szabadság tér 5. I. emelet
29.) ügyfélfogadási időben.
Nagykőrös, 2019. március 26.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

FIGYELEM!!! Időpontváltozás!
KÉPVISELŐ NEVE
Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

FOGADÓÓRA NAPJA
2019. április 8. (hétfő)
15.00–16.00 óráig

HELYE
Nagykőrös, Arany János utca 35.
Idősek Klubja

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

Hirdetés

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. április 1-től
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014
2019. április 8-tól
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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PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

8999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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Turi Tibor így készül a Virágos
Nagykőrösért versenyre

DÍJÁTADÁS:
NAGY VIVIEN,
VÁROSUNK VIRÁGOS
LOGÓJÁNAK
MEGÁLMODÓJA

JELENTKEZZEN ÖN IS!

KERESSÜK VÁROSUNK
LEGVIRÁGOSABB
INGATLANAIT!

Ebben az évben rekord létszámú nevezés várható a Virágos
Nagykőrösért versenyre. Mint
ahogyan arról lapunk beszámolt, Nagykőrös tavaly megnyerte a Virágos Magyarország
versenyt, és idén az Entente
Florale Europe nemzetközi
megmérettetésen képviselhetjük hazánkat. A szép szerepléshez minden évben a lakosság is
hozzájárult, és biztos, hogy idén
is így lesz ez. Már igen sokan
neveztek a helyi kiírásra, közülük az egyik Turi Tibor, a Toldi
iskola tanára, aki már hosszú
évek óta Nagykőrösön tanít, és
a tavalyi esztendő második felében költözött a városba. A kiváló szakember, tanműhely- és
munkaközösség vezető máris
virágosít, szépíti lakóhelye környékét. Így is lehet!

A Virágos Nagykőrösért
kiírásra április 30-ig
lehet nevezni,
a www.nagykoros.hu
oldalon megtalálható
kiírás szerint.
LV

Az Entente Florale Europe
nemzetközi megmérettetésen
való eredményes szerepléshez
kértük a Nagykőrösi diákok javaslatát, álmodják meg ők azt a
logót, mely a versenyen a város
arculatának központi eleme
lesz. A beérkezett javaslatokból
a zsűrinapot előkészítő szervezőbizottság választotta ki a győztes alkotást, melynek alkotóját
külön is jutalmazta a városvezetés, megköszönve eredményes
munkáját.
A győztes logó készítője Nagy
Vivien, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 12.
i/1 osztályos tanulója. A díjat

részére Dr. Czira Szabolcs polgármester adta át.
A már cukrász szakmával is
rendelkező, jövőre pedig érettségiző 18 esztendős Vivient
személyesen kerestük fel, hogy
értesítsük az örömhírről, a következőkben tőle idéznénk:
Nagyon szeretek rajzolni,
így mikor az osztályfőnökömtől
megtudtam, hogy meghirdették
ezt a pályázatot, otthon el kezdtem ötleteket gyűjteni, majd végül, mikor összeállt a fejemben,
szabad kézzel rajzoltam meg az
általam megálmodott logókat.
Büszkeséggel tölt el, hogy az én
egyik alkotásom képviselheti
Magyarországot ezen az igen
rangos európai megmérettetésen.
A Nagy Vivien által megálmodott logó hozzájárul ahhoz,
hogy a város egységes arculattal vehessen részt hazánk képviseletében, az Entente Florale
Europe nemzetközi versenyen.
Kiadványokon, roll-upokon és
egyéb, a versennyel kapcsolatos megjelenési formákon is jól
szemlélteti majd, hogy Nagykőrös Virágzó város.
A díjazottnak ezúton
is gratulálunk!

FIGYELEM! PÁLYÁZAT!

Nagykôrös Városa támogatja a remek eredményeket elérô fiatalokat!
A képviselő-testület márciusi
döntése értelmében már elérhető Nagykőrös Város hivatalos
honlapján a „JÓ TANULÓ – JÓ
SPORTOLÓ” pályázat kiírása, és
adatlapja. A felhívásban foglaltak szerint a nagykőrösi 1-8. osztályos diákoknak szól a kiírás. A
pályázat célja a magas színvona-

lon teljesítő nagykőrösi tanulók
méltó elismerésben részesítése,
ezáltal is eredményesebb tanulásra, sportolásra ösztönzése és
motiválása, szellemi, fizikai képességeik fejlesztése.
A Nagykőrös városban állandó lakhellyel rendelkező 1-8.
osztályos diákokra a nevelőtes-
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tület és az edző vagy a sportegyesület vezetője tehet javaslatot.
Érvényesen pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet, mely átvehető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban,
vagy letölthető Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról
(www.nagykoros.hu).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26. (beérkezés határideje), beküldési
cím: Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Részletek, adatlap:
www.nagykoros.hu
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ÁLLÁST KÍNÁL

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház
és Rendelőintézet állást hirdet

ÁPOLÓI munkakör
betöltésére.
Pályázati feltételek: ápoló; egészségügyi alkalmasság; magyar állampolgárság; egészségügyi
dolgozók működési nyilvántartásba vétele, valamint MESZK tagság; büntetlen előélet, melynek
igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába
álláskor szükséges
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz a pályázó
elérhetőségeivel. - Szakképesítést igazoló dokumentum másolata. - Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhetik a pályázati anyagát, személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárul.

80. születésnapja alkalmából köszöntötték Kálmán Józsefné Ilonka nénit
gyermekei, unokái, dédunokái, rokonai,
barátai, őt szerető, tisztelő emberek. A
köszöntők között olyan meglepetésvendégek is voltak, mint az ünnepelt által

A pályázat benyújtásának

régóta kedvelt Kadlott Károly előadóművész és Bebe, a Back II Black együttes énekese, valamint városunk polgármestere
dr. Czira Szabolcs, akit Ilonka néni nagyon tisztel. Isten éltesse sokáig Ilonka
nénit!

határideje: 2019. április 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Csépleő Viktória ápolási igazgatónőnél tel: 53/351-761.

Hirdetés

ÁPRILIS 17-IG NYÚJTHATÓ BE
A LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉST
TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT!

Képünk illusztráció,
a 2017-es Ceglédi úti
járdafelújításnál készült

Idén 5 millió forint önkormányzati forrás áll rendelkezésre a lakossági járdaépítési munkálatok
támogatására.

A pályázat benyújtásának
határideje:
2019. április 17.
szerda 15 óra
A pályázatot a Nagykőrös Város
Önkormányzat honlapjáról letölthető, vagy a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal portáján kérhető
járdaépítési kérelem formanyomtatvány teljes körű (a nem vonatkozó részek kihúzásával) kitöltésével
lehet leadni. A pályázat benyújtásának nincs díja.
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A pályázatot a Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatalban személyesen, a műszaki irodán ügyfélfogadási időben (H: 15.00-18.00,
Sz: 7.30-15.00, P: 8.00-12.00), vagy
postai úton a 2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5. számra címezve
„Lakossági járdaépítés 2019.” címmel ellátva lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban
további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: személyesen Búz Dávid a Polgármesteri
Hivatal műszaki ügyintézőjénél
ügyfélfogadási időben (H: 15.0018.00, Sze: 7.30-15.00, P: 8.0012.00); telefonon: 53/550-334
Részletek: www.nagykoros.hu

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Rögbi: Nemzetközi
rögbi derbi

Nagykôrösi sportoló nyert
aranyérmet a Speciális
Olimpiai Világjátékokon!

Kovács Dánielt Nagykőrös Város Önkormányzata 2015 februárjában
NAGYKŐRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2014. címmel is kitüntette

Hatalmas sporttörténelmi sikert ért el a nagykőrösi Kovács
Dániel, aki a magyar csapat
32 aranyérméből fantasztikus
teljesítménnyel megszerezte
az egyiket. Ez az érem nekünk,
nagykőrösieknek mégis a legszebben csillogó, mert helyi fiatalember állhatott fel a dobogó
legfelső fokára. Ezúton is sok
szeretettel gratulálunk neki és
felkészítőinek! A SPECIÁLIS
OLIMPIA NYÁRI VILÁGJÁTÉKOKON, ABU DHABI-DUBAI-ban, melyet 2019. 03.14-

21. között rendeztek meg,
összesítésben a magyar csapat
32 aranyérmet, 26 ezüstérmet,
11 bronzérmet, 12 db 4. helyezést, 6 db 5. helyezést és 1 db 6.
helyezést szerzett.
Kovács Dániel aranyérmes lett
1000 méteres kerékpározásban, e mellett 2 kilométeres
versenytávon 4., és
5 kilométeren 6. lett!
Szép volt Dani! Kívánunk
még sok szép eredményt!
Ez fantasztikus!
LV

EREDMÉNY: Honfoglalók RC
(47-19) RC Dragon Brno
Jó hír, hogy a hazai közönség örömére tavasszal kizárólag hazai pályán „villognak” majd a Honfoglalók! Soron következő ellenfelük, a
Juvenia Kraków, a világranglista
34. helyén álló Lengyelországból
érkezik.
SORON KÖVETKEZŐ
MÉRKŐZÉS:
2019. április 13. 11 óra
U14 Honfoglalók RC – Juvenia
Kraków
2019. április 13. 13 óra
U19 Honfoglalók RC – Juvenia
Kraków
Fotó(k): Erdei Krisztián

KORZÓKUPON



VENDÉGSZEREPLÉS
TEMESVÁRON

Nem csalódott az, aki március 23án kilátogatott a két korosztályt is
megmozgató első hazai nemzetközi tojáslabdás derbire. A nagykőrösi Honfoglalók vendége ezúttal a
cseh Dragon Brno RC volt.
Mezavató kölyökcsapatunk először mérettette meg magát nagy
pályán, 13 fős rögbiben. Tapasztaltabb cseh ellenfeleikkel szemben
ugyan jól vették az akadályt, mégis
alulmaradtak.
EREDMÉNY: Honfoglalók RC
(0-52) RC Dragon Brno
Az idősebb zöldek ezúttal sem bízták a véletlenre. Számos újoncot
bevetve, egy rendkívül látványos és
fair mérkőzésen kerekedtek cseh ellenfeleik fölé.

Szent György Napi
Forgatag és Virágvásár
ÉRTÉKE:
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100 FORINT

A kupon készpénzre nem
váltható és más kedvezményekkel nem összevonható.
Egy kupont csak egyszeri
1.000 Forint feletti vásárlásnál lehet beváltani a virágot
áruló kereskedőknél és termelőknél a Deák téren.
A kupon beváltható a következő időpontban:
2019. április 27. (szombat) 08.00 – 12.00 Deák tér



A korábbi Nagykőrösön rendezett judo versenyen szereplő temesvári judo egyesület meghívására három versenyző utazott el a hétvégén
egy nemzetközi utánpótlás versenyre, melyen
9 országból közel 500 versenyző lépett szőnyegre. A Kőrös Judo SE versenyzői közül Kornyik
Máténak ment a legjobban, aki sima mérkőzésekkel került döntőbe, ott viszont – egy kissé
vitatható – vereséget szenvedett, így ezüstérmet
szerzett. Kovács Péter és testvére, Kovács Ádám
is belekóstolt az erős nemzetközi mezőnybe.
Ádám egy győzelemmel és két vereséggel a hetedik helyen végzett, Péter sajnos már az első körben vesztett, így nem ért el értékelhető helyezést,
mivel legyőzője nem vitte tovább a vigaszágra.
A külföldi verseny mindhármuk részére remek
tapasztalatszerzési lehetőség volt. Mivel közeleg
az adóbevallás ideje, az egyesület arra kéri szimpatizánsait, hogy aki teheti, támogassa adója egy
százalékával. Adószám: 18677241-1-13
KŐRÖS JUDO SE

További információ: Tel.: 06-53/550-040

Web: www.korosikultura.hu
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