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NAGYKŐRÖSÖN FORGATOTT
A GASZTROANGYAL

Ingyenes információs lap

FIGYELEM!
NE KELLJEN ÖNNEK
PÉNZBÍRSÁGOT FIZETNIE!
TÁJÉKOZTATÁS
A magánszemélyek kommunális adója adónemet érintően a hatályos jogszabályok értelmében az adózónak
az adókötelezettséget érintő változásról az azt követő 15
napon belül kell bevallást tennie
(pl. ingatlanvásárlás, öröklés, eladás stb.), melynek elmaradása esetén az adóhatóság határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben az adózó önkéntesen vagy az adóhatósági
felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget,
50.000,- forint mulasztási bírsággal sújtandó.
A már felszólítással rendelkező és nem teljesítő adózók
vonatkozásában a mulasztási bírság kiszabása iránt intézkedés történik. Az adóhatóság haladéktalan felkeresésével és/vagy az adóbevallás, adófizetési kötelezettség teljesítésével a szankció elkerülésére nyílik lehetőség.

Ha feltennénk a kérdést, mely műsorról írják az alábbiakat: „Magyarország legnépszerűbb gasztronómiai műsorában hétről hétre
újulnak meg a múlt ízei a jelen
konyháiban.” – Bizonyára tízből
kilenc ember kapásból, a maradék egy pedig feleségétől kapott
instrukció után rögtön vágná rá
a választ: GASZTROANGYAL!
Részletek lapunk 5. oldalán!

Amennyiben ez nem történik meg a szankció
megállapítása előtt, úgy 50.000,- forint pénzbírság
kiszabására kerül sor.
Ezen tájékoztatás célja, hogy az adóhatóság segítse az adózókat adóbevallási és adófizetési kötelezettségük teljesítése
érdekében.
Ügyfélfogadási idő (fsz. 4. sz. iroda):
Hétfő: 15:00-18:00; Szerda: 7:30-15:00;
Péntek: 8:00-12:00
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
Adóhatóság

Újjáteremtő Lélek
Lehet valakit úgy küldeni,
hogy az illető odamegy, ahol
eddig nem volt. A Fiúistent és
a Szentlelket azonban nem így
küldi az Atya. Hiszen a Fiúról, az Igéről írja Szent János,
hogy a világban volt a megtestesülés előtt, s általa lett a
világ. Ugyanakkor azt is írja,
hogy a világba jött. Mert úgy is
lehet valakit valahová küldeni,
hogy bár eddig is ott volt, de

mostantól új minőségben, egészen más módon lesz ugyanott.
Az örök Ige a megtestesülés
által ‒ éppen a Szentlélekkel
történt fogantatásban ‒ új és
egészen más módon lett jelen a világban. De a Szentlélek is a világban volt, hiszen ő
az a Lélek, akiről a Teremtés
könyvében olvassuk, hogy ott
lebegett a vizek felett. Ő az,
akit Isten Ádám orrába lehelt,

és aki által a kinyilatkoztatást
adta Izraelnek a történelem
folyamán. Ő volt az, akinek
erejében az Ige megtestesült
Szűz Mária méhében, akinek
erejében Jézus tanított és csodákat tett itt a földön, és akinek
erejében az Atya feltámasztotta
Fiát, Jézus Krisztust a halottak
közül. Pünkösd óta pedig ő a
Krisztusban hívők Lelke, a mi
hitünk, reményünk és szere-

tetünk Lelke, aki a jövendőt
hirdeti, és aki átjárja még a
halálunkat is, hogy örök dicsőséggé tegye.
A Szentlélek kiáradását,
lendületét és örömét kívánjuk
szeretettel az Olvasóknak:
Hernádi László
esperes-plébános,
Szabó Gábor
református lelkészelnök

KUPÁT NYERT
a Kinizsi utánpótlás
csapata

A Nagykőrösi Kinizsi SE U9-es focicsapata meghívást
kapott a pilisi gyermeknapi kupamérkőzésre. Tíz csapat
jelent meg a rendezvényen, a kőrösiek csapata hat mérkőzést játszott. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, mivel
harmadik helyen végeztünk, így egy kupával térhettünk haza nagy vidáman. Köszönöm a szülőknek és a
játékosoknak ezt az igazán szép napot!

Gratulálunk!
Nagykőrösi Kinizsi SE

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS
HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

Gyász
Kovács Ferencné sz. Biczó Katalin (1932)
Szendi Ambrusné sz. Varga Ilona (1927)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Drága szerettünk,

DIÓS JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
2

Átlagosan havi
200 ezer forint lehet
a nagyszülői gyed
Egy átlagfizetéssel rendelkező nagyszülő 200 ezer
forint gyedet is kaphat a
családvédelmi akcióterv 7.
pontja alapján – mondta
az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára az M1 Ma Reggel adásában.
Rétvári Bence hozzátette:
a nagyszülői gyed feltétele,
hogy a gyed igénylését megelőző két évben 365 napnyi
munkaviszonnyal kell, hogy
rendelkezzen a nagyszülő.
A gyermeknek a szülővel
kell élnie, de napközben a
nagyszülő elviheti magához
a gyermeket – fűzte hozzá,
megjegyezve, hogy a nagyszülői gyeddel töltött évek a
nyugdíj szempontjából jogosultsági időnek számítanak.
Az államtitkár hangsúlyozta: a kormánynak a legfontosabb iránytű a családok
véleménye, így a családvédelmi akcióterv a különböző
élethelyzetekre kíván megoldást nyújtani.
A babaváró támogatás az
egyre kitolódó gyermekvállalásra, a családi otthonteremtési kedvezmény a lakhatási
problémákra, az autóvásárlási
támogatás a többgyerekesek
problémáira reagál.
A családvédelmi akcióterv
pontjainak parlamenti elfogadásáról az államtitkár azt
mondta, az ellenzék ott tá-

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

madja a tervet, „ahol fogást
érez rajta”. A kormány úgy
remélte, hogy az akciótervet
minden párt tudja támogatni,
hiszen megírásánál az emberek véleményére alapoztak –
jegyezte meg, hozzáfűzve: de
a Demokratikus Koalíció, a
jelenlegi legnagyobb ellenzéki erő mégsem szavazta meg
a családvédelmi akcióterv eddig elfogadott négy pontját.
Rétvári Bence a Kossuth
rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról
beszélt, hogy a nagyszülői
gyed bevezetését társadalmi
felmérés is indokolja.
Tíz éve a családok ötven
százalékánál volt jellemző,
hogy a nagyszülők besegítenek a gyermeknevelésbe, míg
egy 2018-as felmérés szerint
már a családok kétharmadánál igaz ez – mutatott rá az
államtitkár.
A nagyszülői gyed bevezetéséről szóló javaslat vitája
kedden kezdődött meg az
Országgyűlésben.
MTI

Köszönet
Köszönetemet szeretném ezúton kifejezni
mindazoknak, akik 2019. május 21-én,
kedden délután 15-16 óra közötti időben
a segítségemre siettek a DM melletti zebrán,
amikor megbotlottam és elestem.
Tarjányiné

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Több száz millió forintból valósulhat meg
a Gimnázium energetikai korszerûsítése
A Kormány 300 millió forinttal támogatja a fejlesztést

Újabb nagykőrösi sikerről,
győzelemről számolhattunk be
lapunkban, mely most éppen
az oktatás területén eredményez fejlesztést, hiszen a Kormány 300 millió forintos támogatást biztosított a Gimnázium
épületenergetikai korszerűsítésére. A fenntartó Nagykőrösi Református Egyházközség
lelkészelnökét, Nagytiszteletű
Szabó Gábort kérdeztük a pályázati sikerről.
ÖH: Jelentős mértékű támogatást kapott a Nagykőrösi Református Egyházközség és intézménye, a Gimnázium. Miként
értékeli ezt a történelmi léptékű
sikert?
Szabó Gábor: A pályázati úton
elnyert támogatás jelentősége az
előzmények ismeretében mérhető igazán. Köztudomású, hogy
Pest megye, központi régió lévén,
az Európai Unió fejlesztési forrásaiból kevesebb támogatáshoz jutott az elmúlt uniós költségvetési
ciklusban. Az egyházak és intézményeik pedig még ennél is szerényebb mértékben. 2016-ban kivételes eljárásban (kormányunk
döntésének köszönhetően), a
központi régió egyházi fenntartású (tulajdonú) intézményei számára is kiírtak egy ún. energiahatékonysági pályázatot. Ebben
a pályázati körben, egy konzorciumi formában a Tiszakécskei
Református Egyházközséggel
közösen nyertünk 300 millió
forintot és újulhatott meg az
Arany János Református Általános Iskolánk és Óvodánk. Már
akkor elkészíttettük és benyújtottuk terveinket, és pályázatunkat
gimnáziumunkra nézve is, de források híján támogatást nem kaptunk. A Református Zsinat lelkészi képviselőjeként és az Oktatási
Bizottság tagjaként az elmúlt év
őszén azt az információt (és egyben bátorítást) kaptam, hogy van
kormányzati szándék arra nézve,
hogy ezt a 2016-os pályázati keretet megnövelve gimnáziumunk
épülete is energiahatékonysági
korszerűsítésben részesüljön. 6
hónap nagyon kemény és kitartó lobbizása, kérelmezése, tervezése és sok-sok imádsága van

mögöttünk. Szeretném majd
egyszer név szerint is elmondani,
ki mindenki segített eddig bennünket. Ha valaki figyelmesen
elolvassa azt a kormányhatározatot, melyben a támogatásunk
megjelent, akkor észreveheti,
hogy ebben a pályázati körben
csak és kizárólag önkormányzatok és állami intézmények részesültek támogatásban. Egyházi
támogatott egyedül a Nagykőrösi Református Egyházközség
és annak Gimnáziuma. Óriási
siker, és megkülönböztetett
figyelem és támogatás a nagykőrösi iskolaügynek! Szerénytelenség nélkül, de nagy alázattal
mondva ‒ mert mindenért Istennek vagyunk hálásak, amit
elértünk ‒ elismerését is látjuk
ebben iskolafenntartó szolgálatunknak, munkánknak, lelkésznek, igazgatónak, tanárnak és
minden munkatársnak. Mivel
azonban a nagykőrösi iskolaügy
és azon belül is a gimnáziumunk
egy majd 500 éves történet, ezt
nem sajátíthatja ki senki ‒ egészen pontosan mindenki ‒ ez
ennek a városnak, Nagykőrösnek
a sikere. A múlt hét szombatján
(május 18. ‒ szerk.) Debrecenben
tartottuk, egy nagy seregszemle
és találkozó keretében, az egységes Magyar Református Egyház
10 éves jubileumi ünnepét. Nagyon örülök, hogy személyesen
tudtam köszönetet mondani
Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak a kivételes eljárásban
való kivételezettségünkért. A
miniszter úr is és Orbán Viktor
miniszterelnök úr is gyakorló
reformátusok, és természetesnek találják, mi pedig köszönjük, hogy egyházukat és annak
iskoláit támogatják.
ÖH: Mi valósul meg a fejlesztés
során?
Szabó Gábor: A fejlesztés elsősorban energetikai korszerűsítést jelent, vagyis, hogy a mostani gázfűtési és villanyáram
felhasználási rendszert hatékonyabbá (olcsóbbá) és korszerűbbé, valamint környezetkímélőbbé tegyük. Ennek során a
gázüzemű hőközpont felszámolásra kerül, az épületen belül sza-
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Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea igazgatónő és Szabó Gábor lelkészelnök
közösen adták hírül a népszerű közösségi oldalon a hatalmas sikert

kaszolható, emeletenként elhelyezett korszerű kazánok lesznek,
melyek új radiátorokat fűtenek.
A teljes födém hőszigetelését is
elvégzik, valamint a nyílászárók
(homlokzati ablakok) több mint
háromnegyedét is kicseréljük.
A tetőn napelemek fogják az
áramot termelni és a hálózatba
visszaforgatva jelentősen csökkentik az energiaköltségeket.
A gimnáziumba járók és dolgozók elsősorban a téli időszakban
fogják érzékelni a különbséget,
hiszen nem lesznek többé huzatos és hideg tantermek. Valamint
mindazt a megtakarítást, amit a
napelemek és a korszerű és olcsóbb rezsiköltségű fűtés révén
elérünk a felszerelésre, az oktató-nevelő munka hatékonyabbá
tételére fordíthatjuk. (Az általános iskolai felújítás eredményeképpen, az első 8 hónapban
több mint 40(!) százalékos volt a
villamosenergia költségmegtakarítása.)
ÖH: Milyen ütemezéssel valósul
meg a fejlesztés?
Szabó Gábor: Erre a kérdésre
most nem tudok konkrétan válaszolni, a támogatói szerződés
aláírása előtt vagyunk. A 2016os terveket aktualizálni kell, az
építőipari ágazatban óriási költségnövekedés történt az elmúlt
években. Bízom benne, hogy a
megítélt támogatás elegendő lesz,
de rendelkezünk kellő tartalékkal
és saját forrással is arra az esetre,
ha nem így alakulna. Remélem,

hogy a következő év tavaszán, a
fűtési szezon végén a kivitelezést
el tudjuk kezdeni. Iskoláról van
szó, tehát csak a nyári szünetben
tudnak az épületen belül a kivitelezők dolgozni, de kellő szervezettséggel, értő odafigyeléssel
megoldható a feladat. Sok munkát el lehet végezni úgy, hogy
tanítás van, például a nyílászárók legyártása, födém szigetelés,
gépészeti előkészítés. Az igazgatónő kiváló szervező, bizonyos
vagyok benne, hogy az oktató-nevelő munkában semmiféle
fennakadás nem lesz. Mivel a
már említett korábbi fejlesztés
konzorciumának én voltam a
vezetője, úgy érzem, munkatársaimmal kellő gyakorlattal
és ismerettel bírunk arra nézve,
hogy sikeresen elvégezzük ezt a
feladatot. Az összes korábbi fejlesztésünket ellenőrizték már és
az utolsó fillérig rendben találtak mindent.
Köszönjük mindenkinek, aki
szívén viseli, imádságában hordozza, munkájával segíti, hogy
ősi gimnáziumunk a 21. században is betöltse küldetését magyar
népünk, városunk, Nagykőrös
oktatási-nevelési, lelki és hitbéli
növekedésében és épülésében.
Mindezekért pedig egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria!
‒ válaszolt kérdéseinkre Szabó
Gábor református lelkészelnök.
Szapora István
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KÖSZÖNETET MONDOTT
DR. KÖRTVÉLYESI ATTILA ALPOLGÁRMESTER!
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester napirend előtti fölszólalásra jelentkezett a május 30-ai
testületi ülésen, melynek témája az európai parlamenti (EP-)
választás volt. Alábbiakban elolvashatják a teljes beszédet.
„Először is szeretném megköszönni, hogy a 2019. május 26-ai
Európai Parlamenti választáson
ennyien eljöttek Nagykőrösön is
szavazni. Rekordrészvétel született, mely bizonyítja azt is, hogy a
nagykőrösi embereket is érdekli
Európa jövője és igenis bele kívánnak szólni. A rekordrészvétel
mellett azért rekordgyőzelmet
is arattunk, mely Önök nélkül, nagykőrösiek nélkül nem
sikerülhetett volna. SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI AZT A
3949 FIDESZ-KDNP-RE LEADOTT SZAVAZATOT, MELYLYEL 57,17%-OS EREDMÉNYT
ÉRTÜNK EL, 5%-kal meghaladva az országos eredményt,

amely úgy gondolom, hogy
biztató lehet számunkra, hogy
Nagykőrösön az emberek véleményt mondtak és elégedettek, továbbra is támogatják a
FIDESZ-KDNP-t. Köszönjük a
ránk adott szavazatokat, amellyel
együtt az esélyt győzelemre tudtuk váltani és köszönöm, hogy
a FIDESZ-KDNP-t támogatták.
Továbbá szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal munkatársainak munkáját, valamint
a szavazatszámláló bizottsági
tagoknak is, pártállásra tekintet
nélkül. Örülök, hogy ilyen nagy
számban vettek részt, különösen ellenzéki delegáltak, hiszen
ők is láthatták saját szemükkel,
hogy a választások tisztességesen és tisztán zajlanak, láthatták,
hogyan születik az eredmény,
hogyan zajlik le egy választás és
tökéletesen le is tudták bonyolítani, együtt dolgozva, közösen.
Köszönöm nekik, hogy az egész

napjukat feláldozták erre.” ‒ fogalmazott az alpolgármester, aki
ezután elmondta: „A rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattunk. Egyet tudunk
ígérni, Nekünk Brüsszelben is
Magyarország lesz az első továbbra is, és reméljük, hogy
tudjuk folytatni a korábban

megkezdett munkát. Annyit
szeretnék még egyszer: KÖSZÖNJÜK SZÉPEN NAGYKŐRÖS!”

Nézzék meg videónkat
az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
Horváth Tibor

VÁROSSZERTE FOLYIK

AZ ÚJ NÖVÉNYEK TELEPÍTÉSE!

ADJ vért!
Életet menthetsz!
Többek közt gyönyörű levendula palántákat ültetnek kertészeti dolgozóink, annak érdekében, hogy még szebb lehessen szeretett városunk, Nagykőrös.
Köszönjük nekik áldozatkész munkájukat!
Kérjük, közlekedjenek óvatosan, ha arra járnak!
LV
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A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ 2019. 06. 26án 9-11 óra között a Bajcsy Zsilinszky utca 4. szám alatti
székhelyén, a Magyar Vöröskereszt Vérellátó Szolgálatával
együttműködve

véradást szervez,

melyre nagy szeretettel várja Nagykőrös város lakosságát.

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

NAGYKŐRÖSÖN FORGATOTT A GASZTROANGYAL
Ha feltennénk a kérdést, mely
műsorról írják az alábbiakat:
„Magyarország legnépszerűbb
gasztronómiai műsorában hétről hétre újulnak meg a múlt
ízei a jelen konyháiban.” – Bizonyára tízből kilenc ember
kapásból, a maradék egy pedig
feleségétől kapott instrukció
után rögtön vágná rá a választ:
GASZTROANGYAL!

A műsor és annak műsorvezetője, Borbás Marcsi neve
egyet jelent a minőséggel és az
értékek közvetítésével.
Nem csoda hát, hogy nagy
izgalommal folyt a készülődés
a hír hallatán, hogy Nagykőrösön forgat majd a műsor. Május
utolsó hetében meg is érkezett
a stáb, s az egyes helyszíneken
jól megmutatkozott a műsor
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népszerűsége, hiszen érdeklődő
szempárok sokasága fürkészte a
forgatást, a rajongók pedig bátran ragadták meg az alkalmat,
hogy közös fotót kérjenek Borbás Marcsitól, aki a tőle megszokott szeretettel és mosollyal
állt a fényképezőgépek, s telefonkamerák elé.
Lapunk facebook oldalán
sorra jelentek meg az egyes for-

gatási helyszíneken készült fotók, melyekre százával érkeztek
a like-ok.

Arról, hogy milyennek látták
a stáb tagjai városunkat,
lapunk következő számában olvashatnak. A műsor
előreláthatóan ősszel kerül
adásba.
Folytatjuk…
-szi-
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ÚJABB FONTOS FELÚJÍTÁSRA
PÁLYÁZIK NAGYKÔRÖS:

Lakótelepi parkolók
újulhatnak meg
Nagykőrös városvezetése minden lehetséges pályázati lehetőséggel él annak érdekében, hogy a város továbbra is olyan
nagy ütemben fejlődhessen, ahogyan az az elmúlt években
megvalósult. Nagykőrös Város képviselő-testülete 2019. május 30-án egyhangú igen szavazattal fogadta el azt, hogy a
város pályázatot nyújtson be az Október 23. tér Gyopár utcai
részén található parkolók felújítására.
A 2018. évben pályázati támogatással megvalósult az
Október 23. tér Bálvány utca - Gát utca közötti részén a
lakótelep belső útjainak felújítása. A lakossági igényeknek
megfelelően a szakiroda az Október 23. tér Gyopár utcai részének is elkészíttette a terveit.
A parkolóépítés kivitelezési tervezett összköltsége bruttó
66.669.960 Ft, az igényelt támogatás bruttó 30.000.000 Ft,
az önerő bruttó 36.669.960 Ft. Az előre nem látható kisléptékű változások kezelésére az önerő mértéke bruttó 40.000.000
Ft. Nyertes pályázat esetén újabb fontos fejlesztés valósulhat meg, jelentős önkormányzati önerővel.
LV
Hirdetés
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FELHÁBORÍTÓ!

MEGINT A FIDESZ SZAVAZÓIT GYALÁZZA
A NAGYKÔRÖSI ELLENZÉK!
A mellékelt képet tette ki saját
facebook oldalára az egyik helyi kereskedelmi sajtótermék,
Kék Nefelejcs Nagykőrös főszerkesztője, mely vélemény
nyilván a saját álláspontjával
megegyező. Ahelyett, hogy az
ellenzék és csatlós sajtóhada önmagába nézne, és házon belül
keresné az okokat, amiért leszerepeltek és elbukták ezt a választást is, megint a szavazókat, köztük is a nagykőrösi választókat
gyalázzák. Ilyen a nagykőrösi
ellenzék, az egyik agyonveretné a Fideszeseket, a másik
bitófára küldené a polgármestert, a harmadik pedig hülyének és rohadékoknak nevezi
őket. Persze országos szinten is
itt tartanak, patkányoknak és

disznóknak nevezve gyalázzák
azokat, akik nem velük vannak.
Most pedig ocsmány stílusban
nyilvánult meg az egyik nagykőrösi főszerkesztő, melytől információink szerint eddig egyetlen
nagykőrösi ellenzéki képviselő
sem határolódott el nyilvánosan.
A nagykőrösi választók tavaly, az országgyűlési és most
az európai parlamenti választáson is egyértelmű döntést hoztak és ősszel, az önkormányzati
választáson is felelős döntést
fognak hozni. Fogadják el a
világos választói akaratot és ne
gyalázzák a polgárokat, köztük
azt a 3949 nagykőrösi választópolgárt, aki a Fidesz-KDNP-re
adta voksát!
Horváth Tibor

FIGYELEM! JÚNIUS
3-TÓL ELINDULT
A VÁROSI
FENNTARTÁSÚ UTAK
KÁTYÚZÁSA!
Dr. Czira Szabolcs polgármester május 30-án, a képviselő-testületi ülésen arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy
hétfőn, vagyis, június 3-án elindul a városi fenntartású
utak, utcák kátyúzása.

KÉRJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY HA VÁROSI FENNTARTÁSBAN LÉVŐ ÚTON KÁTYÚT LÁT,
AZT ÍRÁSBAN JELEZZE FELÉNK!
Kérjük, hogy név, telefonszám és a kátyú helyének minél
pontosabb leírásával segítse munkánkat, küldje be írásban a
tanacsado@nagykoros.hu e-mail címre, vagy küldjön üzenetet, fényképet a kátyúról az Önkormányzati Hírek facebook
oldalán. Az összegyűjtött észrevételeket, javaslatokat továbbítjuk a kivitelező irányába.

Köszönettel várjuk a kátyúzással kapcsolatos információkat, hiszen közös célunk, hogy eltűnjenek a városi
fenntartású utakról a kátyúk. Önökért dolgozunk,
segítsék munkánkat!
Horváth Tibor
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Ez a véleménye a Fideszes szavazókról a Kék Nefelejcs Nagykőrös
főszerkesztőjének…

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Városi Óvoda a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nagykőrösi Városi Óvoda
óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász út 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 8.
TOVÁBBÁ
Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda
Tagóvoda- vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 5.
A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további
információt Talamon Attiláné nyújt,
a 30/55-66-636 -os telefonszámon.
A teljes pályázati felhívásokat megtalálja a
www.nagykoros.hu honlapon!
*****
A Pest Megyei Kőris Egyesített Szociális Intézménybe
TAKARÍTÁSRA és TÁLALÁSRA keresünk magára és
munkájára igényes munkatársakat
két műszakos, folyamatos munkarendbe.
Jelentkezni csak önéletrajzzal: titkarsag@pmkeszi.hu,
vagy az Ady Endre u. 16. címen.
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Ballagási ünnepség a református óvodában; fotó: Varga Irén

Nagykőrösön 2019. május 26-án 19 gyermek járult először
szentáldozáshoz a nagykőrösi Szent László Római Katolikus Templomban.
Az elsőáldozás az első találkozás szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg.
Beretvás Judit
Fotó: Varga Irén

Ballagási ünnepség a katolikus óvodában; fotó: -szi-

A hétvégén a nagykőrösi református és katolikus óvodában is
megtartották a ballagási ünnepségeket. Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

Vereség az utolsó
fordulóban:
„Nem a saját
kezünkben a sorsunk”
A Százhalombatta ellen 2-0-ra
kapott ki hazai pályán
a Kinizsi SE
A szomorú tény ellenére papíron nem esett ki a megye másodosztályba még a Kinizsi, viszont 100%-nak sem tekinthető a
bennmaradás. A pengeélen táncoló Kinizsi sorsa a bajnokságot nyerő Dabas-Gyón kezében van. Amennyiben a gyóniak’ sikerrel veszik az osztályozót, vagy erőnyerőként egyből
feljutnak az Nb3-ba, úgy megvan a három megye kettes feljutónak a hely. A két mögöttünk lévő már biztos kieső.
„Itt szeretnénk megragadni az alkalmat a felnőtt csapat
nevében, hogy megköszönjük a szurkolóknak az egész éves
támogatást, a gyermekeknek a labdaszedést, felvonulásokat,
a pályagondnokoknak a rengeteg munkát, a meccsek utáni
főzést, a tombolafelajánlásokat.
Rajtatok nem múlott! Köszönjük! Bármi is fog történni:
CSAK A KINIZSI!”- Olvasható a Kinizsi SE hivatalos honlapján.”
LV
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TRIANONI EMLÉKNAP
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az Arany János
Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 10. A
osztályának Trianoni emlékműsorát láthatták 2019. június
4-én, a nagykőrösi Református
Templomkertben, Bálint Zoltánné osztályfőnök felkészítésében.
Közreműködött Ecsedi Péter
énekművész. A megemlékezés
végén Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis
Tímea igazgató mondott köszönetet a színvonalas emlékműsorért,
majd a megemlékezés koszorújának elhelyezése következett.
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!
Fotók: Beretvás Judit

Rehabilitációs Teamtagok Regionális
Tudományos Napja – Összefoglaló értékelés
Nagy izgalommal készültünk május 10-ei rendezvényünkre, és az
érdeklődést, valamint a jelentkezéseket látva tudatosult bennünk,
hogy egy olyan eseménynek lehettünk valamennyien a részesei,
amely hiánypótlónak is nevezhető
a mai rehabilitációs ellátásban!
Rendezvényünk a címével ellentétben, miszerint regionális tudományos nap, kissé túlnőtte magát, országos méretű lett, hiszen
a kollégáink mellett a Kecskemét,
Kiskunfélegyháza, Kalocsa, Cegléd, Szolnok, Gyöngyös, Mátraháza, Parádfürdő, Baja, Gyula,
Debrecen, Nyíregyháza, Visegrád,
Budapest, Dunaújváros és Hévíz
rehabilitációs osztályainak közel
100 munkatársát, rehabilitációs
teamtagját üdvözölhettük a sorok
között! Külön öröm, hogy Budapest Főváros és Pest Megye Kormányhivatal munkatársai is megtisztelték rendezvényünket!
A tudományos rendezvényünk
célja az volt, hogy a rehabilitációs
betegellátásban résztvevő szakdolgozók (ápolók, asszisztensek, fizioterapeuták, ergoterapeuták, dietetikusok, stb.) beszámolhassanak
munkájuk aktualitásairól, új fejlesztésekről, kutatásokról, eredményekről, esetleges problémákról,
nehézségekről, hogy azokat azután
együtt megvitathassuk.
Csépleő Viktória ápolási igazgató az „Ápolás rehabilitációs jellemzői” című előadásában azokat

a legfőbb rehabilitációs elveket
ismertette, amelyek a rehabilitációs ápoló munkájában nélkülözhetetlenek. Szűcs Mónika főnővér
és Dóra Attila gyógytornász egy
stroke-on átesett beteg esetbemutatásán keresztül mutatták be az
ápolás és mozgásterápia kapcsolatát a beteg rehabilitációjában.
Magyarné Kovács Mária főnővér
szintén egy stroke-ot elszenvedett
beteg esetét mutatta be, amelyben
hangsúlyozta az ápolók és a rehabilitációs tevékenység terapeuták
együttműködését a rehabilitációs
folyamatban. Szűcsné Balog Andrea előadásában egy olyan aktuális
témát hangsúlyozott, amikor is egy
betegnek több intézmény, több betegellátó osztályán kell ellátásban
részesülnie, azért, mert az egyes
intézmények különböző progreszszivitási szinttel bírnak. Egy kardiológiai beteg esetbemutatásán
keresztül lehettünk tanúi az ellátás
útvesztőinek, osztályok és kórházak
között. Róka Lilla és Gyarmati Katalin diplomás ápolók szintén egy
nagyon aktuális témát, társadalmi
problémát mutattak be, a fekvőbeteg ellátó osztályok, mint szociális
menedék címmel, azaz az idősödő
lakosság szociális ellátási nehézségeit, amelyek a fekvőbeteg ellátásban is nap, mint nap megjelennek.
Kiss Sarolta logopédus kollegánk
egy újonnan diagnosztizált, az afáziához kötődő kórképről, az idegen
akcentus szindrómáról beszélt. Egy
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Csépleő Viktória köszönti a Tudományos Napon megjelenteket

eset bemutatásán keresztül ismertette meg a hallgatósággal ezt az
igen ritka jelenséget. Bakonyi Sándorné és Jakabné Vágó Szilvia rehabilitációs tevékenység terapeuta
munkatársaink egy álom megvalósulását – a tankonyha és a tanfürdőszoba megalkotását, és annak használatát – mutatták be egy videós
összeállításban. Balázs Adrián és
Erdős Tímea gyógytornászaink
ápoló és asszisztens munkatársaink
körében végeztek felmérést, amelyben azt vizsgálták, hogy mennyire
figyelnek az egészségükre, egészségi állapotukra, mennyi időt és milyen formában fordítanak rekreációs tevékenységre. Az eredményeik
bemutatását követően javaslataikat
is megfogalmazták, amelyeket az
intézet vezetősége nagy örömmel
és támogatással fogadott. Dobóczi
Csaba zeneterapeuta, mentálhigiénés munkatársunk igen lebilincselő
figyelmet fenntartó előadásában a
hallgatósággal együtt arra keres-

te a választ, hogy mit tehetünk mi
magunkért? Egy rövid relaxációs
gyakorlatot is bemutatott, melyet
nagy örömünkre a hallgatóság
valamennyi tagja közösen hajtott
végre.
Egy hosszú, de igen tartalmas,
szakmai ismeretekben gazdag napot
töltöttünk el együtt, mi rehabilitációs teamtagok, ahol nemcsak a pozitív, a jó hírek kerültek bemutatásra,
hanem valóban a nehézségek is.
Köszönettel tartozom valamenynyi munkatársamnak, akik a tudományos napra igen magas színvonalú előadásaikkal felkészültek,
továbbá háttérben segítők munkáját.
Külön köszönettel tartozom
Tankó Ágota főigazgató asszonynak, aki támogatta, segítette azt
a célunkat, hogy ez a tudományos
nap létrejöhessen, megvalósulhasson.
Csépleő Viktória
ápolási igazgató
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A NAGYKÔRÖS VÁROSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
A Nagykőrös Városért Közalapítvány 2008-ban hívta életre a NAGYKŐRÖSIEK NAGYKŐRÖSÉRT elismerő címet,
amely megkülönböztetve a városi kitüntetésektől, azon
személyek tevékenységét kívánja díjazni, akik mindennapi
nagykőrösi életük, hétköznapi foglalkozásuk során Nagykőrös érdekében kiemelkedő, a közösség számára példamutató teljesítményt nyújtanak.
Továbbá azon személyek tevékenysége iránti elismerésünket is szeretnénk kifejezni ezen díjjal, akik nem településünk
szülöttei, illetve nem Nagykőrösön élnek, de városunk sorsának alakulását lelkükön viselik.
Az elismerő címek odaítélésébe be kívánjuk
vonni Nagykőrös lakosságát.
Kérjük, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal portáján
elérhető, illetve a www.nagykoros.hu oldalról letölthető és
kinyomtatható ajánlólapot az Ön által a díjra érdemesnek
tartott személy adataival kitöltve juttassa el hozzánk

2019. június 24-én 16 óráig
a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal és a Nagykőrösi Járási
Hivatal épületeinek (Szabadság tér 5. és 4.) portáinál elhelyezett urnáink valamelyikébe bedobva.
Az elismerő címek átadására – a hagyományokhoz híven –
a Nagykőrösi Arany Napok keretében kerül sor.
Bencsik Géza
elnök

MERCEDES FUTÓVERSENY
A Kolping iskola diákjai
idén is részt vettek a Mercedes futóversenyen. A tavalyi
második helyezéshez idén is
sikerült szép eredményeket
hozzátenni.
A 400 versenyzőből Balogh
Nóra 3. helyezést ért el. A kilenc éves Balogh Viktória
hetedik lett. Kanalas Kevin a
20., míg Valérián István az 53.
helyen zárt. Felkészítő tanár:
Ballai Ottó.
Gratulálunk!

ÁLLÁST KÍNÁL!
A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
Bérszámfejtő és TB ügyintéző,
valamint azonnali kezdéssel,
napi 4 órás munkaidőben
piactakarító munkatársakat keres!
Érd.: 06-53/550-251

ÚJABB FONTOS SZAKMAI MEGÁLLAPODÁST
ÍRTAK ALÁ NAGYKŐRÖSÖN
A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ épületében 2019.
május 29-én baráti légkörű
találkozón került sor egy igen
fontos szakmai együttműködési megállapodás megkötésére.
Az óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenységet bevezető
együttműködési
megállapodást Bugya László, a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
intézményvezetője, valamint a
nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatónője,
Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea; a nagykőrösi Arany János
Református Általános Iskola és
Óvoda igazgatója, Vas János Zoltán; a nagykőrösi Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megbízott intézményvezetője, Vizi Viktória; a
Dózsa György Kollégium Nagykőrösi Tagintézménye, tagintéz-
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mény-vezetője, Nagyné Czakó
Ilona; a Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola megbízott
intézményvezetője, Dancsó Rozália és a nyársapáti Elek Apó
Óvoda intézményvezetője, Szőke
Piroska Andrea írták alá.
A köznevelési intézmények
fenntartói is ellátták aláírásukkal a háromoldalú megállapodást. A Nagykőrösi Református

Egyházközség részéről Szabó
Gábor lelkészelnök úr; a Ceglédi Tankerületi Központ részéről
Schleisz-Bognár Péter szakmai
igazgatóhelyettes vett részt a találkozón.
Az együttműködési megállapodás lényege, hogy a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
munkatársai a köznevelési intézményekben személyesen se-

gítenek az érintett gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak is.
A fent megnevezett köznevelési intézményekkel együtt, így
már Nagykőrös járás területén
működő összes iskolával, középiskolával, óvodával és kollégiummal sor került az együttműködési megállapodások aláírására.
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Dr. Czira Szabolcs polgármester:

ZÁGRÁB NÁNDOR (JOBBIK):

Tamás, legyél már
egyszer bátor, indulj el
polgármester-jelöltnek

KUSTÁR ELVESZTETTE
VONZEREJÉT A FIDESZ
SZIMPATIZÁNSOK ELŐTT

Dr. Czira Szabolcs polgármester,
Kustár Tamás Balázs független
képviselő napirend előtti fölszólalására válaszul az alábbiakat
mondta el a május 30-ai képviselő-testületi ülésen:
„Az egésznek az a bája, hogy
polgári demokráciáról olyan
ember oktat ki bennünket, aki
nem tartja be a szabályait. Egy
polgári demokráciában, aki a
sajátjait, akik dolgoztak azért,
hogy ő képviselő lehessen 29
éven keresztül, elárulja, arcul köpi és visszautasítja őket,
egy áruló, az akar kioktatni
bennünket polgári demokráciából? Fura. Ez nagyon furcsa.

Tükörbe kellene néha nézni.
(...) Tamás, legyél már egyszer
bátor! Egyszer legyél bátor az
életedben, indulj el polgármester-jelöltnek. Mérettesd meg
magad polgármester-jelöltnek.
Egyszer elindultál, akkor el is
buktál. Indulj el még egyszer
polgármester-jelöltnek.
(...)
Gerincesen próbálj kiállni. Elindulsz a választásokon, ha
nyertél, azt mondom, neked
van igazad, ha nem, akkor maradj csöndben örökre.” – fogalmazott dr. Czira Szabolcs polgármester.

Kiválóan szerepel
a Kis István Népdalkör

Nagykőrös képviseletében a
Kis István Népdalkör 12 fős különítménye vett részt a XXII.
Cserkeszőlői országos és nemzetközi nyugdíjas találkozón
2019. június 1-jén. Népdalkörünk ismét kitett Nagykőrösért, mert óriási tapsvihar közepette vonult le a színpadról

A Kustár Tamás Balázs ex-alpolgármester körül kialakult
helyzetre dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester az interpellációk napirendi pontnál reflektált, elmondta, hogy meglepte a
mostani Heti Hírekben megjelent, Zágráb Nándorral készült
interjú első bekezdése. Dr. Körtvélyesi Attila elmondta: „Nem
tudom Kustár Tamás tud-e erről,
úgyhogy én ezt fölolvasnám. A
kérdés úgy hangzik, HH kérdezi:
Képviselő úr, sokakat meglepett
az európai uniós választások
eredménye, Ön milyen következtetéseket von le az adatokból? És
itt annyit mond Zágráb Nán-

dor: Kustár Tamás esete is jól
mutatja, a pártból való kilépés
után nem tudott leszakítani a
Fideszből olyan mértékű szavazóbázist, ami érzékelhető lenne,
vagyis elvesztette a vonzerejét
a Fidesz szimpatizánsok előtt.
Én meglepődtem rajta, mert
eddig azt hittem, hogy egy
gyékényen árultak, tehát hogy
összefogás van, együtt akartok dolgozni, de ebből látszik
az irány, ezek szerint nem.” –
mondta dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester, a láthatóan egyre
erősebben marakodó ellenzéki
képviselőknek.
Horváth Tibor

MI ÖRÜLÜNK MINDEN
FEJLESZTÉSNEK!

az előadás végén! Következő
fellépésünk Tiszakécskén lesz
június 20-án, strandparti keretében!
Szeretettel hívjuk és várjuk
az érdeklődőket erre az eseményre is, ahol reméljük hasonló sikerben lesz részünk!
Turkevi Antal

Hirdetés

Új padokkal szépült tovább a Nagykőrösi Református Temetőkert
„Így teljes! A padok híveink adományából lettek. Köszönjük!” – írta
facebook oldalán Nt. Szabó Gábor református lelkészelnök.
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NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI I.

A tanév végéhez közeledvén az
idei évben is elismerő oklevelet
vehettek át a városunk iskoláiban tanuló azon diákok, akik
Nagykőrös hírnevét nagyszerű
tanulmányi vagy sportteljesítményükkel öregbítették. A több
mint húszéves hagyomány nyomán az idén is több száz diák
vehette át dr. Czira Szabolcs
polgármestertől az egyéni, il-

letve csapatban elért kimagasló
teljesítményéért járó elismerést.
Lapunk az idei évben is iskolánként közli a kiváló diákok névsorát.
Ebben a lapszámban a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola kiváló diákjai
szerepelnek:
Balog Ádám (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola): Városi

hangszerszóló verseny-gordonka: városi I. hely; Bíró Lilla Ramóna (Mátyás Király Általános
Iskola – Nyársapát): Városi hangszerszóló verseny-zongora városi
I. hely; Dávid Maja (Arany János
Református Általános Iskola):
Városi hangszerszóló verseny
‒ hegedű városi I. hely; Farkas
Orsolya (Bányai Júlia Gimnázium – Kecskemét): Városi hangszerszóló verseny-zongora városi
I. hely; Fehér–Deák József (Petőfi
Sándor Általános Iskola): Városi hangszerszóló verseny-citera
városi I. hely; Godó Dzsenifer
(Arany János Református Általános Iskola): Városi hangszerszóló
verseny-zongora városi I. hely;
Hörömpő Nóra (Arany János Református Általános Iskola): Városi hangszerszóló verseny-zongora
városi I. hely; Pálffy Erik (Petőfi
Sándor Általános Iskola): Városi
hangszerszóló verseny-zongora
városi I. hely; Pálffy Hanna (Petőfi Sándor Általános Iskola):Városi hangszerszóló verseny-zongora városi I. hely.
Gratulálunk!
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GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2019. június 3-tól
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114

Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2019. június 8-9-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út. 44.,
Tel.: 53/350-703

2019. június 10-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.
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2019. június 10-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.,
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
2019. június 15-16-án
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.,
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50
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Természeti értékeink a Partiumban – úti beszámoló

A Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 7. évfolyamos tanulóiként negyvenketten 3 pedagógus
kísérővel 2019. május 20-22 között
határon túli tanulmányi kiránduláson vehettünk részt a ma Romániához tartozó Partiumban. Az előkészítő órákon tájékozódtunk azokról
a helyekről, természeti szépségekről,
amelyek úticéljaink közé kerültek. Ebben nagy segítségünkre volt Oláh Róbert geográfus, történész, muzeológus,
aki vetítéssel egybekötött foglalkozást
tartott nekünk. Mi is felkészültünk
csoportokban dolgozva a történelmi
tudnivalókból, rejtvényeket oldottunk meg, képeket raktunk össze a
nevezetességekről.
Induláskor az idegenvezetőnk
rövid tájékoztatást adott arról, mi

is a „Partium”. A határ átlépése után
Nagyvárad volt az első állomás,
ahol megismerkedtünk a belváros
szecessziós bérpalotáival, a római
katolikus székesegyház kincstárával, a belváros sétáló utcájával. A
Nagyboldogasszonynak szentelt
templom hatalmas méretei és a
kincstárban látott ereklyék – többek közt Szent László hermája – lenyűgözött valamennyiünket.
A város felfedezése után a várasfenesi „módos paraszti ház”-ban
tettünk látogatást. Vidéki diákok
lévén néhány eszköz ismerős volt
számunkra.
Izgatottan vártuk, hogy megérkezzünk a szálláshelyünkre, Magyarremetére és elfoglalhassuk a
kempingben a faházainkat. Házi-
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gazdáink finom, meleg vacsorával
vártak bennünket. Vacsora közben
eleredt az eső, ami később viharrá
alakulva áramtalanította a falut,
nem kis izgalmat okozva.
A második napon reggeli után
túrázni indultunk a Pádis-fennsíkra. Első látványosság a Farcu
Kristálybarlang volt. Védősisakot
felvéve csodálhattuk meg a hegy
gyomrában a bányászat során felfedezett kvarckristály csoportosulásokat. Túravezetőnk, aki magyarul is értett ugyan, angolul tartotta
az ismertetőt. Nyelvgyakorlásnak
is jó volt hallgatni, hiszen az iskolában mi is angol nyelvet tanulunk.
Próbáltuk megérteni őt, de ha nem
boldogultunk, idegenvezetőnk tolmácsolta szavait.
A barlang után komoly túra
következett a festői szépségű Pádis-fennsíkra. Az időjárás izgalmassá tette az amúgy is meredek terep
leküzdését: eső, majd jégeső, napsütés és újabb eső borzolta a kedélyeket. A csodás látvány mindenért
kárpótolta a nyafogókat is. Remegő
lábakkal, éhesen-szomjasan értünk vissza, és fogyasztottuk el a
finom vacsorát. Fantasztikus élményt adó, ugyanakkor erőt próbáló volt ez a nap!

A harmadik nap a Mézgedi
cseppkőbarlangba látogattunk el. Itt
található Közép-Európa egyik legnagyobb denevérpopulációja, ami
12 fajból áll. Láthattuk a „Templom-kupola”, „Titanic”, „torta”, „cápafarok” és egyéb érdekes nevű
cseppkőalakzatokat. Utolsó állomásunk Nagyszalonta volt, ahol az
ottani Arany János Elméleti Líceum
7. osztályos tanulói bemutatták iskolájukat, mi pedig a miénket, majd
apró ajándékokkal leptük meg egymást. Érdekesnek találtuk az ottani,
10 érdemjegyből álló iskolai értékelést. A Csonka toronyban található
Arany János Emlékmúzeumot együtt
tekintettük meg, majd iskolánk nevében megkoszorúztuk az ott elhelyezett emléktáblát.
Nagyon jól éreztük magunkat,
sok élményt és emléket elraktározva indultunk haza. Nagyon szép
tájakon jártunk, remélem még lesz
lehetőségem visszatérni erre a csodaszép vidékre!
Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának ezt a remek
lehetőséget és elfogadva pályázatunkat, 2.265.975 Ft-tal támogatta
utazásunkat külhoni magyarlakta
területre.
Mokos Zsófia Zsuzsanna 7.b

Hirdetés
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KÔRÖSI IPAROSOK IV. RÉSZ:
Huber István kôfaragó mester

Neve, személye legenda. A 81
éves Huber István, a szervezet
alapítójaként 7 éven át volt a
Nagykőrös és Vidéke Ipartestület elnöke. A kőfaragó mestert a műhelyében kerestem fel,
ahol fiával és annak feleségével
serénykedtek. 1970 bizony
nem most volt. Ekkor lett Huber István „műköves” és ebben
az évben lett a helyi ipartestület elődjének, a KIOSZ-nak a
tagja, ahova akkor még kötelező volt belépni. 1980 óta van
a Kecskeméti úton a műhelyük,
ahonnan összeszámlálhatatlan
mennyiségű munkát adtak ki
kezeik közül. Pista bácsi elmondta, hogy jelenleg 40 %ban az építőiparnak dolgoznak, 60 %-a munkáiknak sírkő.

„A 80-as években nagyon
felkapott volt ez a szakma, ma
annyi munkánk van, ami arra
elég, hogy eltartsuk családunkat. Nekem az apósom és a sógorom is kőfaragó volt. Sőt, még
apósom apósa is kőfaragó volt,
aki az 1880-as években született. Véletlenül lettem én is kőfaragó mester. Belecsöppentem
ebbe. Feleségemet Nagykátán
ismertem meg, aki a szomszédban lakott, aztán elkezdtem a
családjukban dolgozni én is. Az
egész országba szállítottuk az
elkészült munkákat. Én voltam
a Nagykőrös és Vidéke Ipartestület első elnöke, alapító tagja. Máig büszke vagyok arra,
hogy az ipartestületi székházat sikerült visszaszereznünk,

mindent megtettem érte. Ha
kidobtak az első ajtón, bementem a másodikon, ha onnan is,
akkor a harmadikon jutottam
be. Még a miniszteri biztost is
megkerestem. Ebben nagy segítségemre volt Koroknai Katalin,
az akkori titkárnő, aki a szükséges összes dokumentumot
felkutatta. Így kaphatta viszsza a szervezet az államtól az
épületünket. Büszke vagyok a
mesterlevelemre, no meg arra,
hogy szépen fejlődtünk, mindenre összespóroltuk a pénzt,
amink van a műhelyben.”
„Annak nagyon örülök, ha
valami jól, szépen sikerül. Boldoggá tesz a kicsi munka is.
Sokszor kétszer-háromszor is
körbejárom, amikor elkészült.

A régi munkáimban is sokszor
gyönyörködöm. Ez egy olyan
szakma, hogy alkot az ember,
ha nem jó, ki sem szállítjuk!”meséli Pista bácsi, akinek egyik
fia, szintén műköves lett, ő „örökölte” meg a szakmát, egyszer
Csabáé lesz minden. A másik
fia Zsolt, légiforgalmi irányító,
Nagykovácsiban él. Pista bácsinak három unokája és egy dédunokája van, a család igazán
fontos szerepet játszik az életében. Szeretett feleségével 56
éve élnek boldog házasságban.
Szerkesztőségünk nevében is további jó egészséget, jó munkát
és boldogságot kívánunk
a Huber családnak!
Lőrinczy Veronika
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Néhány héten belül megkezdődnek
a Kinizsi SE székházépítési munkálatai

A munkálatokhoz szükséges
190 millió forintos önerőt, dr.
Czira Szabolcs polgármester javaslatára, Nagykőrös Város Önkormányzata megszavazta. A
projekt főtámogatója a Magyar
Labdarúgó Szövetség. A témával
kapcsolatban Sohajda Márk, az
egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy nagyon köszönik a

vezetőség, a játékosok és szülők,
szurkolók nevében azt a hatalmas
erkölcsi és anyagi támogatást,
mellyel Nagykőrös városvezetése
segíti régi álmuk valóra váltását.
A Ceglédi út 26. szám alatt található sportingatlan gyakorlatilag 70 éve változatlan állapotban van, amennyiben a székház
megépül, nagyon hosszú távra,

BIOBOLT nyílt a piaccsarnokban:

Mindenkit vár a KATApult
Életmódsziget

Jó hír az egészséges életmód
kedvelőinek, vagy mindazoknak, akik valamilyen betegségük
folytán speciális étrend szerint
étkeznek, hogy Nagykőrösön,
a Piaccsarnokban biobolt nyílt.
Kata büszkén mutatta meg nekünk a szép kis üzletet, mely
folyamatosan bővülő árukínálattal, remek árakkal várja vásárlóit. Fehérné Kata lapunknak
elmondta, hogy úgy érzi, hogy
remek választás volt a Piaccsarnokba költözni, hiszen itt
valóban nagy a forgalom, sok
a nézelődő és vásárló. Lassan
már híre megy az üzletnek, sokan szereznek be itt egészséges
élelmiszereket, alapanyagokat.
„Mi is próbálunk egészségesen
étkezni, tudatosan. A kislányom

már két éve vegetáriánus. Volt
nálunk egy spanyol cserediák tavasszal, ő pedig vegán étkezésű
volt. Ő még szorosabb étrendet
követett, rájöttünk arra, hogy ez
sem lehetetlen. Manapság sajnos
egyre több ember beteg, érzékeny, és ez általában a táplálkozással függ össze. Természetesen
a diétázóknak is kínálunk termékeket. Ha igény van egy adott
élelmiszerre, azt beszerezzük.” –
mondja Kata, akin látszik, hogy
hisz abban, amit csinál, és remekül is vezeti a boltot, hiszen máris
remek forgalmuk van.
Térjenek be Katához, ha tehetik! Érdemes! Igazán kedves,
profi, hozzáértő kiszolgálással
vár mindenkit!
LV
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mintegy 50 évre megoldódik
a sporttelep helyzete. Végre a
mostani „özönvíz előtti” állapotok helyett igazán civilizált környezetben készülhetnek meccseikre a sportolók, és fogadhatják a
vendégeket a helyiek.
„Nálunk mintegy 210 gyermek sportol, mondhatom, hogy
a Kinizsi SE-nek a legnagyobb a
tömegbázisa a sportegyesületek
közül Nagykőrösön. Így nagyon
sok embert érint a beruházás
közvetlenül, de azt kell mondanom, hogy közvetve is, hiszen
Nagykőrös büszkesége lehet az
új székház, melynek szolgáltatásait többek közt a Csónakázó tó
környékén sportolók is igénybe
vehetik. Terveink szerint büfé
is lesz majd a létesítményben.
A székház fontos része lesz

egy közösségi tér is, melynek
létrejöttével fellendülhet a közösségi élet is. Úgy gondolom,
hogy az új sportingatlan nem
csak a Kinizsié lesz, hanem az
egész városé. Hosszú ideig
nem újították fel a sporttelep
kiszolgáló épületét, és úgy érzem, hogy legalább ugyanilyen
hosszú időre megoldódik a létesítmény helyzete a felújítást
követően. Még egyszer nagyon
köszönjük Nagykőrös! Hajrá
Kinizsi! Hajrá Nagykőrös!”mondta el lapunknak Sohajda
Márk elnök.
A tervek szerint néhány
héten belül megkezdődnek a
helyszínen a kivitelezési munkálatok, melyről folyamatosan
beszámolunk Önöknek.
Lőrinczy Veronika

GYORS MEGOLDÁS
A VÁROSVEZETŐ KÖZBENJÁRÁSÁRA
Egy helyi nagykőrösi lakos azzal a problémával
fordult dr. Czira Szabolcs
polgármesterhez, hogy
vizsgálja ki, mi lehet az
oka annak, hogy a Lidl
áruház parkolójában, annak
környékén a jeladós gépjárművek sok esetben nem nyílnak ki,
illetve a jármű sem indul a motorindító gomb megnyomásával. A segítséget kérő levelében
jelezte, hogy véleménye szerint
valamilyen telefon vagy adótorony zavarhatja ezen a környéken az ilyen típusú járművek jeladóját, mivel sehol máshol nem
tapasztalt hasonló jelenséget.
A kulcsban történő elem
cseréjével is próbálkozott, de
ez csak annyit javított a helyzeten, hogy „csak” az ajtó nem
nyílt ki. Mivel a fenti probléma
már több esetben előfordult, és
mások is jelezték, ezért fordult
végül a városvezetőhöz, hogy
szakértők bevonásával vizsgálják ki az esetet, a minél hatékonyabb megoldás érdekében.
Dr. Czira Szabolcs azonnal
cselekedett és levélben kereste
fel a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaságot, a
fent leírtak azonnali kivizsgálása kapcsán.

A Lidl Magyarországi Kereskedelmi Bt.
munkatársa köszönetét
fejezte ki a városvezető részére, hogy időt és
energiát szánt arra, hogy
észrevételeit elmondja, továbbá
az eset azonnali megoldásáról
tájékoztatta a városvezetőt.
„Tisztelt Dr. Czira Szabolcs!
Elsőként kérem, engedje meg,
hogy megköszönjük, hogy időt
és energiát szánt arra, hogy elmondja észrevételeit a részünkre.
Minden kedves vásárló panasza tanulság számunkra, és megmutatja azt, hogy tevékenységünk mely pontjaiban kell
átgondolnunk folyamatainkat,
megfelelve ezzel is vásárlóink
igényeinek.
A parkoló autók zárásával
kapcsolatos bejelentését kivizsgáltuk. Azt a visszajelzést
kaptuk társosztályunktól, hogy
a problémát az üvegvisszaváltó automata által sugárzott jel
okozta, mely kijavításra került.
Bízunk benne, hogy a jövőben nem fog hasonló esetet tapasztalni. Amennyiben mégis
előfordulna, kérjük, azonnal
jelezze azt boltvezető kollégánk
részére…”

15

NEVEZÉSI DÍJ NINCS
NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK
1. ÉTEL KATEGÓRIA:
Meggy alapú cukrász
illetve péktermék vagy
főétel, amelyekben valamely módon szerepel a
meggy. Ennek a kategóriának az első helyezettje
nyeri a Vándorkupát is.
2. ITAL KATEGÓRIA: Meggy
alapú ital (üdítő, szörp,
párlat vagy szeszes ital.)
3. PROFI KATEGÓRIA:
Helyi és környékbeli
cukrászdák, pékségek,
éttermek és iskola tanműhelyek jelentkezését
várjuk.

Nemcsak nézni szereti, hogy hogyan készülnek a legfinomabb
meggyes ételek, hanem Ön is
örömmel készít meggyből édességet? Akkor most nagyon figyeljen!
Meggyes, azaz meggy alapú, tartalmú recepteket várunk két kategóriában:
- Normál étrend alapján készült;
- Paleo étrend alapján készülteket
A beérkezett recepteket helyi és
környékbeli cukrászok értékelik
és bírálják majd el. A nyertes süteményt a VI. Kőrösi Möggyfesztiválon, 2019. június 29-én mutatjuk be. Ezen a napon a nyertes
recept beküldőjét értékes nyereménnyel jutalmazzuk.
Az első helyezett sütemény egy
évig viselheti a „Nagykőrös Város
díjnyertes meggyes sütije” kitüntető címet.
A nyertes süteményt a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázi-
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4. ZSŰRI KATEGÓRIA:
Olyan főétel vagy deszszert, amely nem fér bele
egyik fenti kategóriába
sem, de a versenyzők egyszerűen csak szeretnek
főzőcskézni.
JELENTKEZÉSI
HATÁRIDŐ: JÚNIUS 21.
JELENTKEZÉSI LAP
LETÖLTHETŐ:
www.moggyfesztival.hu
VI. Kőrösi
Möggyfesztivál esemény

ZSŰRIZÉSI
SZEMPONTOK:

• A zsűri az étel íze, annak
külleme, a tálalás formája,
illetve összbenyomás alapján fog bírálni. A külcsínt
és a hagyományőrző megjelenést is figyelembe veszi.
• Az így elkészült remekműveket a Magyar Cukrász Iparosok Országos
Ipartestületének, a Toldi
Miklós Szakgimnázium

és Szakközépiskola szakemberei és a város polgármestere által képviselt
zsűri fogja elbírálni.
• Megkötött adagszám nincs,
kizárólag a zsűrinek kell
egyetlen adagot felszolgálni.
• Ételek elbírálása: délután
12.00-13.00 óra között,
illetve az elkészülés után
folyamatosan.
• Amit nyújtani tudunk:
meggy, villanyáram, 2 nagy
gázsütő, 2 db iskolapad,
2 db szék, (kizárólag az első
30 jelentkező kap sátrat).
Az egyéb főzéshez szükséges
alapanyagokat a versenyzőknek kell magukkal hozni!

um cukrász tanműhelye készíti el,
Turi Tibor vezetésével.
Az édességet a készlet erejéig bárki
megkóstolhatja a szombati napon
a Cifrakerti Möggypavilonban.
Kérjük, hogy a recept a következő
adatokat minden esetben tartalmazza: - A receptet beküldő személy adatai (név, lakcím, telefonszám); - Recept, étel megnevezése;
- A recept leírása hány főre készült;
- A sütemény elkészítéséhez szükséges hozzávalók (alapanyagok
mennyisége); - Az édesség illetve
péksütemény elkészítésének részletes leírása
KÜLDJE EL RECEPTJÉT
2019. JÚNIUS 14-IG, A
KULTURÁLIS KÖZPONT
INFORMÁCIÓS PONTJÁRA!!!
Cím: 2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 7.
E-mail: igazgato@korosikultura.hu
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