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További részletek korábbi la számunkban,
valamint közösségi oldalainkon

László-napi Országos Állat- és
Kirakodó Vásár
Nagykőrösön a ásárt r n
j nius
vasárna

A szervezők az egészségvédelmi szabályok
ma imális betartását kérik
M i nde nk i t v árnak sze re te tte l!

A KU LÁKÜ LD ÖZÉ S ID EJ É N
TÖNKR ETETT MA G YA R
G A ZD ÁK EMLÉ KNA P J A
Az rszággy lés 1 -ben
a kuláküldözés idején tönkretett gazdák emléknapjává
nyilvánította június
-ét,
éter- ál napját, amely régi
hagyomány szerint egyben
a betakarítás kezdete, a parasztság ünnepe.
Határozatában a parlament elítélte a kommunista
diktatúra idején a magyar
középparasztsággal szemben tanúsított kegyetlen üldöztetést és megkülönböztetést.
A kuláküldözés az 1 8as kommunista hatalomátvétellel vette kezdetét,
amikor a sztálinista ákosi-rezsim kíméletlen harcot
indított a magyar agrártársadalom ellen.
inden
eszközzel arra törekedtek,

hogy lerombolják a hagyományos paraszti élet ormát.
A kuláküldözés a magyar történelem egyik legalattomosabb gaztette. lkövetői ártatlan embereket
démonizáltak hamis, hazug
módon, a magyar társadalom alapját roppantották
meg. ecsületes, tisztességesen dolgozó embereket
és ezzel családokat, generációkat tettek tönkre, ejtettek rajtuk gyógyíthatatlan
sebeket.
„Emlékszem szólamokra /
és kulák-perekre. /
Táborokra, felbontott
levelekre, / és lehallgatott
telefonokra.”
Székely János: Semmi soha
(részlet)

Megkezdték a kérdőívek
kézbesítését

Kecskeméten kezdődött meg június
15-én a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése, amely várhatóan
egy hónapig tart. A posták a mintegy
7,8 millió küldeményt ütemezetten
kapják meg.
Szentkirályi Alexandra a kormány
közösségi oldalán megosztott videóban azt mondta: már többször kikérték az emberek véleményét az életüket
érintő fontos kérdésekben; a mostani
konzultáció célja, hogy „egyetértési
pontokat” hozzon létre a járvány el-

leni védekezésről és a gazdaság talpra állításáról.
„Nem szabad elfelejtenünk, hogy a
koronavírus-járvány 2020 első felében
példátlan helyzet elé állította a világ
összes országát. Mi, magyarok öszszefogtunk, a kormány időben hozta
meg a szükséges intézkedéseket, így
a járványt sikerült megfékeznünk” –
hangsúlyozta.
Hozzátette: a nemzeti konzultáció
során például a koronavírus-járvány
esetleges második hullámával kapcsolatos intézkedésekről, a gazdaság újraindításáról, valamint Soros
György örökkötvénytervéről, illetve
a bevándorlásról is kikérik az emberek véleményét.
Szentkirályi Alexandra különösen
fontosnak nevezte, hogy most minél
többen elmondják a véleményüket.
A kérdőíveket, amelyeket postai
úton juttatnak el a háztartásokba,
augusztus 15-ig ingyenesen vissza
lehet küldeni, de akár online is ki lehet tölteni – mondta a kormányszóvivő.
(MTI)

Így néz ki a nemzeti konzultációs ív
előnézete

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdése alapján,
Nagykőrös Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Közszolgálati Tisztviselők
Napjáról szóló 13/2017. (III.31.) önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint a
KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA
2020. július 1. napja,
mely idén szerdára esik, ezért ezen a napon
a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás szünetel.
Dr. Nagy Lajos jegyző
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik részt ve�ek
Csontos Miklós temetésén.
Koszorúkkal és virágokkal enyhíte�ék fájdalmunkat.
Gyászoló Csontos család
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Gyász
Andó Andrásné sz. Zsarnóczki Éva (1950)
zű s ászl
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Egy újabb megállapodás az
Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös javára
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester az Önkormányzati
zolt ság Nagykőrös elnökeként
közös együttm ködési megállapodást kötött
Aszódi Dáviddal, a kecskeméti AszuCar autósiskola vezetőjével, az Önkormányzati zolt ság
Nagykőrös dolgoz i érdekében. A megállapodásban leírtak szerint ugyanis, az autósiskola
városunk t zoltóinak és családtagjainak magas
árkedvezménnyel járul hozzá jogosítványuk
megszerzéséhez.
Pavolek Renáta

AszuCar autósiskola
Aszódi Dávid, a kecskeméti
AszuCar autósiskola vezetője volt a vendégünk egy
interjú erejéig, melyben az
autósiskola kapcsán érdeklődtünk, a beszélgetést az
alábbiakban olvashatják.
–
utassa be röviden az
AszuCar autósiskolát!
– Az AszuCar autósiskola
ötlete 2017 nyarán fogalmazódott meg bennünk. A feleségem volt ennek a megálmod ja, én pedig később a
megalapítója.
Kecskeméten
a m ködést tekintve fiatal iskolának számítunk, viszont
szakmailag több, 10-15 éves
tapasztalattal rendelkező oktatóval dolgozunk együtt.
Jelenleg tanulóink 4 oktató
közül választhatnak. eg őképpen a „ ” kategória megszerzésére koncentrálunk, de
lehetőség van kismotor, illetve az „A korlátlan” kategória
megszerzésére. A gyakorlati
képzés Kecskeméten és vonzáskörzetében zajlik, hiszen
vizsgázni is ott kell, azonban
volt már rá példa, hogy Szegeden vagy akár Budapesten
is vezettek tanulóink, pont
azért, hogy a problémát okozó
villamosközlekedéssel is találkozzanak a gyakorlat során.
– A eboldalukra ellépve
több képzési csomagot is lehet látni, mesélne ezzel kapcsolatban
– Igen, ezeket a bizonyos
csomagokat azért is alakítottuk így ki, hiszen nincs
két egyforma diák, akiknek
ugyanarra lenne szükségük,
ezért a különböző vezetési
csomagjaink széles körben kiszolgálják a tanulói igényeket.

i 1
-ban az online oktatást pre eráljuk, és tapasztalataink szerint a diákjaink
ezt is választják. Nem szervezünk tantermi képzést, így a
KRESZ-tanfolyamra nem kell
várni, online azonnal kezdhető. A sikeres KR S -vizsgát
követően tudnak választani a
Silver, a V.I.P. Gold, és a V.I.P.
Platina vezetési csomagok
közül, amelyek különböző
tartalommal biztosítják a
vezetés élményét. Ennek köszönhetően tanul ink akár
pár hét leforgása alatt levezethetik a kötelező raszámokat, hiszen a V.I.P csomagok
esetében iskolánk garantálja,
hogy heti minimum három
alkalommal, alkalmanként 2
órát tudnak vezetni, ami azt
jelenti, hogy 5 hét alatt megvan a kötelező 0 ra vezetés.
A tanul nak előnyt jelent,
hogy kellő mértékben megszokja az autó kezelését, a
forgalomban való magabiztos
közlekedést, és ezt stabilan
meg is tudja tartani a forgalmi
vizsga napjáig, sőt – ami ennél
is fontosabb – azt követően az
önálló vezetésnél is. ontosnak tartjuk, hogy megtaláljuk azt az arányt, ahol sem a
szakoktató nincs túlterhelve
és a diáknak sem kell hónapokat várnia vezetésre, ezért
törekszünk arra, hogy az optimális oktatói létszámmal
tudjuk kiszolgálni a hozzánk
beiratkozó tanulókat.
A kedvezményeink között
ellelhetőek azok, amiket
maga a magyar állam biztosít, mint például a
év
alatti sikeres KRESZ-vizsga megszerzésére vonat-
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kozó kedvezmény, illetve
a G S-en,
S -en és
G
-en lévő anyukákra
vonatkozó
engedmények.
skolánk a visszaigénylések
teljes kör adminisztrációjában segít az érintetteknek.
zeken elül, partnereink
között vannak különböző
iparágakban m ködő cégek,
szervezetek, amelyeknek a
partneri együttm ködés során egyéb kedvezményeket
is biztosítunk.
– Miért titeket válasszanak
– Igény van rá, hogy a diákok szabadon választhassanak oktat t és oktat járm vet,
ezt nálunk megtehetik, hiszen
számunkra fontos a döntésszabadság. Természetesen van
olyan tanuló, aki inkább a kisebb autókat preferálja, míg
mások a nagyobb termet autón szeretnének megtanulni
vezetni, a gépparkunk ezeket
az igényeket is ki tudja szolgálni.
Diákjaink a teljes képzést,
ügyintézést és fizetést elektronikus módon tudják intézni.
Az online tananyagban a haladásuk mértékét, a gyakorlat
során a vezetési órák számát
és a pénzügyeiket is nyomon
tudják követni tanulóink –

adott esetben szüleik – a vállalatirányítási rendszerünkben,
ezzel naprakész információkat kapnak a tanfolyam során.
Az országban talán egyedüliként nálunk lehet Edenred kártyával és ajándékutalvánnyal is rendezni a
jogosítvány megszerzésének
költségét.
Arra az esetre, ha az adott
tanuló úgy érzi, hogy számára nem volt elég az általunk
biztosított elméleti tananyag,
akkor kiegészítésképp egy
vizsga elkészítő tananyagot
is vásárolhat, amiben annyira
hiszünk, hogy 1
-os vizsgabiztos garanciát adunk.
Amennyiben így sem sikerül
az elméleti vizsga, abban az
esetben a vizsga elkészítő
tananyag árát vissza izetjük.
égezetül a jövőben szeretnénk tanulóink számára
bővíteni szolgáltatásainkat,
különösen a motoros oktatás,
céges partnereink számára
pedig a hivatásos kategóriák
területén, és persze mindezt
személyre szabott ajándékokkal megköszönni, hogy
az AszuCar autósiskolát választották.
Pavolek Renáta
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Ezeknek a közösségi céloknak a megvalósulását
segítette 2019-ben a polgármesteri keret

Képünk illusztráció, a Kecskeméti út 75. sz. társasház játszóterének felújítására, ütéscsillapító gumilapok elhelyezésére fél
millió forint támogatás jutott

agykőrös
áros
nkormányzat Képviselő-testülete
lapzártánk után, június 5én dönthet arról, hogy el ogadja-e a agykőrös áros
nkormányzat 1 . évi zárszámadási rendeletét, melyet előzetesen a énzügyi
és árosüzemeltetési izottság és a ogi, Gazdasági és
Közbeszerzési izottság is
tárgyalt és támogatott.
Dr. Czira Szabolcs polgármester tavaly is sok nemes
cél megvalósítását tudta támogatni a polgármesteri keretből. Most lássuk, melyik

szervezet mire és mennyi támogatást kapott:
– A Kőrös udo gészség
Nevelés Segítség Sportegyesület az . Kőrös udo
Kupa megrendezéséhez, a
kül öldről érkező magyar
gyermekek szállásköltségeinek támogatására ötvenezer
orint,
– a Kárpátaljai Szövetség
„20 . évi rehabilitá i s tábor” rendezési költségeinek
támogatására 00 000 t,
– a Nagykőrösi R mai Katolikus lébánia 20 . augusztus . és 20 . augusz-

tus . között megrendezésre
kerülő nyári hittanos tábor
szervezésére 0 000 t,
– a agykőrösi akás- és
Garázsépítő és
enntartó
Szövetkezet a 75
agykőrös, Kecskeméti út 75. sz.
társasház játszóterének elújítására, ütéscsillapító gumilapok elhelyezésére élmillió orint,
– a Rák zi Szövetség 20 .
évi magyar iskolaválasztást
szolgál
eiskolázási rogram támogatására, 20, azaz
húsz fő, magyar iskolába beíratott nagyszalontai tanul beiratkozási ösztöndíjára
200 000 t,
– a oldi iklós lelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium „A Kertész Szakma
Kiváló anulója” országos
verseny
megrendezésére
1
t,
– a Nagykőrösi olgárőr
gyesület
vagyonkezelésben lévő M R-22 forgalmi
rendszámú
pel Astra
. gyártmányú és típusú
személygépjárm 20 . évi
üzemanyag-, valamint javítási, karbantartási költségeinek
fedezetére 00 000 t támogatásban részesült.
Mint az láthat , számos
fontos, nemes élt tudott tá-

mogatni 20 -ben is a polgármester a rendelkezésre
áll szerény keretéből, melynek felosztásár l a beérkezett igények alapján döntött. sszesen 1 millió
ezer orintot kaphattak így
a szervezetek, egyesületek
céljaik, programjaik megvalósítására. ó helyre kerültek
a támogatások
mellett 1 -ben dr. Czira Szabolcs polgármester elajánlásaként a polgármesteri keretből ma imum 5
t-tal járult hozzá a város
a nyugdíjas egyesületek,
klubok, valamint a mozgáskorlátozottak buszos kirándulásainak támogatásához.
zt a lehetőséget sok klub
igénybe is vette, jó volt látni,
hogy sikerült ezzel is hozzájárulni a közösségi élmény
megvalósulásához, egy jó
hangulatban eltöltött kiránduláshoz, utazáshoz. Hasonló lehetőséget egyébként
idén is biztosít az dősügyi
anács munkájában résztvevők számára a polgármester,
a buszos útiköltség elét, de
ma imum 5 ezer orintot.
Kívánjuk, hogy idén is sok
szép elejthetetlen emlékkel térjenek haza az utazók
agykőrösre
Horváth Tibor

A földszinten is elkezdődött a felújítás!

A öldszinten is elkezdődött a elújítás az Arany
ános
e ormátus Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium épületében. Mint
ahogyan arr l már előző lapszámunkban beszámoltunk,
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a Magyar Kormány döntése
nyomán ur pai ni s forrásb l,
millió orintos
támogatással teljes energetikai elújítás valósul meg
az iskolában. Az építkezés
során ablakok kicserélésére,

új fűtőtestek és kazán besze
relésére, a mosdóhelyiségek
teljes körű újítása és napelemek felszerelésére kerül
sor.
átran kijelenthetjük,
hogy ez év szeptemberében
az intézmény tanul i egy

megújult és korszer sített
gimnáziumban folytathatják
tanulmányaikat. röm látni,
hogy városunk, a benne lévő
intézmények ejlesztésével,
tovább gazdagodhat.
Pavolek Renáta
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ITT VANNAK A RÉSZLETEK:
Az ingyenes prevenciós, napközis tárbort
így szervezik meg az iskolák!

Képünk illusztráció
Mint arr l előző lapszámunkban beszámoltunk, a nagykőrösi általános iskolák felmérték az igényeket az ingyenes
nyári táborozásra vonatkoz an, melyhez a Kormány az
rzsébet-program alapb l ad
támogatást. Idén tehát az iskolák fogják a táborozást megszervezni, a táborozás örök
élményét a gyermekszívekbe
csempészni. Az egyeztetések

alapján, a párhuzamosságok
elkerülése érdekében, a fentiekre tekintettel nincs szükség
agykőrös
áros
nkormányzatának prevenciós
tábort indítani.
A Ceglédi Tankerületi Központtól, mely alá a nagykőrösi
általános iskolák is tartoznak,
azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy a tervek szerint:
– A
agykőrösi Kossuth

Lajos Általános Iskola 2020.
08. 03. és 2020. 08. 07. között
szervezi meg ingyenes táborát, melyre 20 gyermek jelentkezett.
– A agykőrösi ető i Sándor Általános Iskola két turnusban tervez ingyenes tábort
biztosítani a gyermekeknek,
2020. június 29. és július 3.
között, valamint július 6. és
július 10. között, 18, illetve 19
gyermek részvételével.
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Napközi Erzsébet-Tábor
megval sítására sz l felhívásra pályázatokat nyújtottak
be, melyek elbírálás alatt vannak.
A többi, tankerület alá tartoz nagykőrösi általános iskolára vonatkoz an vagy nem
történt meg az iskola által a
felmérés, vagy nem volt igény
az ingyenes napközis táborra
vonatkoz an.
A nem tankerülethez tartozó egyházi iskolák vonatko-

zásában az alábbi tájékoztatást kaptuk a nyári ingyenes
táborozással kapcsolatban:
– A
agykőrösi Kolping
Katolikus Általános Iskola
szintén pályázott az Erzsébet
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által meghirdetett Napközi Erzsébet-Tábor
szervezésére.
Amennyiben
nyernek, úgy 1 hetes tábort
valósítanak meg, melynek
időpontja:
. 8. 1 . –
.
08. 14.
– A nagykőrösi Arany ános
Református Általános Iskola
és voda június -től július
3-ig szervezi meg ingyenes
szabadidős napközis táborát
Villám Eleonóra vezetésével.
További részletekért, információkért, valamint a nem ingyenes táborokkal kapcsolatban keressék az adott iskolát,
ahol a gyermekük tanul!
Szép, vidám nyarat kívánunk
n en na kőrös
er eknek!

XI. DobMánia Tábor –
VI. Kőrösi Zenés Esték
ri Erőforrások Minisztériuma,
Nemzeti Kulturális Alap, Tajti-Music Hangszerpláza.

Nagy szerete el vár nk minden érdeklődőt a ob ánia
Tábor VI. Kőrösi enés sték
elnevezés rendezvénysorozatára. A táb orlakók h azánk
kiemelkedő m vészeivel ingyenes kon ertet adnak
.
július . és . kö zö tt, este
. órai kezde�el.
Ka unyitás 1 .00 óra. H elyszín Toldi iklós lelmiszeripari zakgimnázi m, zakközépiskola és Kollégi m
Nagykőrös, Ceglédi t 2 .
Fontos A rendezvényre az
első
főt engedjük be.
A VI. Kőrösi Zenés Esték kiemelt támogatói Nagykőrös
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A fellé ők
. .
én
Baricz Gergő Rocklegendák
. .
án
Nádor Dávid Pop-Funk
. .
én
Animal Cannibals hip-hop
. .
án
Keresztes Ildikó Pop-rock
. .
én
Veres Mónika Nika Soul – R&B
Figyelem, a fellé ő m vészek
a ob ánia Tábor növendékeinek zenekari g yakorlatán
vesznek részt.
Va sorázz nálunk
inőségi ételekkel, h tö�
italokkal várunk mindenkit
szerete�el.
Bordás József dobm vész,
Ar sj s-d jas zenepedagóg s,
a agyar azz zövetség
alelnöke
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Papp Elek Optika
ismét kimagaslóan teljesített!

2020 júniusában ismét kitüntetést kapott a Papp
Elek Optika. A díjat Rósa
Gergely, a Carl Zeiss Vision
Kelet-Európai kereskedelmi igazgatója adta át. Kelet-Európa 28 országában
a Papp Elek Optika értékesítette legsikeresebben a
ZEISS Progressive Individual lencséit, mely szemüveglencse kényelmes és

éles látást biztosít minden
távolságra a 40 év fölötti
korosztály számára.
A Papp Elek Optika két
helyszínen várja vásárlóit:
agykőrös, Kasza utca .
(Kecskeméti út sarok)
Tel.: 53/350-213
Cegléd, Szent György tér
Tel.: 53/314-756

Hirdetés

A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
VONALVEZETŐ
Amit elvárunk:
• folyamatos és megfelelő minőségű gyártás
biztosítása a termelő vonalakon
• napi, heti tervszerű megelőző
karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs
feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos
munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása

Amit elvárunk:
• automata üzemű gépsorok rendelkezésre
állásának biztosítása,
• karbantartási tervek készítése,
• megelőző karbantartások tervezése, ellenőrzése
• gyártás felügyelete, hibaelhárítás
• elektromos alkatrész felhasználás
koordinálása

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség

Előnyt jelent:
• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtudás,
• Siemens, OMRON PLC-ismeret
• automata gépek karbantartásában, karbantartás
szervezésében szerzett tapasztalat
• karbantartási utasítások és tervek készítésében
szerzett tapasztalat

A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.

A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.

Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség
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A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
MŰSZERÉSZ KARBANTARTÓ
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FOLYTATJUK!
ÉPÜL A GYOPÁR UTCAI PARKOLÓ
ÉS A FUTÓKÖR, HAMAROSAN KEZDŐDIK
A KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE
A világjárvány ellenére is töretlenül fejlődik városunk a lehetőségekhez képest. Jó ütemben épül a
Gyopár utcai parkoló, mely az ott
élők parkolási feltételeit hivatott
megkönnyíteni. E mellett elkezdődhetett a véleményezési-egyeztetési szakaszt követően a futókör

kiépítése a Cifrakert hűs fái alatt,
ahol kényelmesen tudnak futni a
sportolni vágyók. Ráadásul egy
szabadtéri sportpark is létesül 16
sporteszközzel. Hamarosan elkezdődik a kerékpárút építése is a Gál
kastélyig. Tehát az autósoknak, a

KIVÁLÓ HELYEN, A CIFRAKERT ÁRNYÉKOS,
HŰS FÁI ALATT, KÖZÖTT ÉPÜL A FUTÓKÖR!
Jobb helyet nem is lehetett volna találni az épülő új futókörnek,
mely biztosan gyorsan a nagykőrösiek egyik kedvenc sportolási helye lesz, ugyanis egy D-típusú sport-, kondi park is létesül mellette,
ugyanitt. Nagykőrös országgyűlési képviselője, Földi László június
19-én, pénteken személyesen is megtekintette a kivitelezést a város
vezetőinek társaságában és egyeztettek a szakemberekkel.
Nem kell ahhoz semmilyen színű szemüveg, hogy egy igazi lokálpatrióta ember észrevegye a város fejlődését. Nagykőrös újra győzött és
folytatjuk!
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sportolóknak és a kerékpárosoknak is jó hírek ezek.
Ezek a fejlesztések a polgári, lokálpatrióta városvezetés és a Magyar Kormány közötti sikeres együttműködéssel megvalósuló beruházások. Együtt
továbbra is sikerül!

Több évtized után most
megindult a fejlesztés itt is!

A Kormány támogatásával megújul
a Gyopár utcáról nyíló parkoló teljes egészében és ráadásul az egyik
legfrekventáltabb járdaszakasz is.
Dr. Czira Szabolcs polgármester
és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester június 19-én, Földi László
országgyűlési képviselő (FIDESZKDNP) társaságában tekintették meg
az elkészült járdát és az aszfaltozás
előtt álló parkoló területét.
FOLYTATJUK!
Horváth Tibor
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Megvan az Év Meggyes Sütije!

A T ol d i isk ol áb an válas z totta ki a zsűri az idei
Nagykőrös áros díjnyertes meggyes sütijét
.
június
-án. Az elmúlt
évek sikereihez hasonlóan, idén is szép számú
sütemény recept érkezett
a szervezőkhöz, melyek
káprázatos ízekkel kényeztették a zsűri tagjait.

Hirdetés

A
nomabbnál nomabb
sütemények
közül a választás idén
sem volt könynyű feladat. A
zsűri tagjai
Dr.
Nagy Lajos jegyző, Kisné Rózsa Ibolya, a oldi
iskola igazgatója, Blaskovits-Tóth Krisztina, a oldi

2 7 .H É T – J ú n iu s 2 9 - J ú liu s 3 .
Tárkonyos zö ldség lev es
Túrós tészta te ertővel
R akott tészta
Csü lkö s b ab lev es
H olstein szelet rizs
Milánói makaróni
Tejf ö lö s b urg onyalev es
F okh ag ymás szelet tészta
Luc skos káposzta
Leb b enc slev es
Sertéspö rkö lt tészta sav anyúság

G rill kolb ász duszi
G ulyás lev es
H ázi í zes b ukta
R izses lec só

iskola cukrász
tanműhelyének vezetője végül, a
kóstolást követően, meghozták döntésüket.

Finom meggyes linzer
süteménye.
Gratulálunk a nyertesnek
A szombati Deák Téri Korzó rendezvényen meg is
kóstolhatják a áros egygyes Sütijét

Az idei v
eggyes
indenkit várunk szeretetSütije Mézes Lászlóné tel a Deák térre június nagykőrösi lakos
én 1 órától 1 óráig

MOZIMŰSOR

2020. július 2.
14 óra
Zárójelentés (magyar dráma)
16.15 óra A nevek dala (kanadai-angol-német-magyar ﬁlmdráma)
18.30 óra Bad Boys – Mindörökké rosszﬁúk (amerikai akcióthriller,
komédia)
2020. július 3.
17.45 óra Zárójelentés (magyar dráma)
13.30 óra Judy (angol életrajzi dráma, musical)
15.45 óra Sonic, a sündisznó (japán-amerikai-kanadai animációs
kalandﬁlm, akcióﬁlm)
20.00 óra Közel a horizonthoz (német romantikus dráma)
2020. július 4.
14 óra
Bogyó és Babóca 4. Tündérkártyák
(magyar animációs ﬁlm)
15.30 óra Mancs őrjárat Vigyázz, kész, mancs! (kanadai animációs
rövidﬁlm)
17.00 óra Előre (amerikai animációs vígjáték, kalandﬁlm)
19.00 óra Talpig fegyverben (angol-német-új-zélandi akció-vígjáték)
2020. július 5.
15.00 óra Bogyó és Babóca 4. Tündérkártyák
(magyar animációs ﬁlm)
16.30 óra Előre (amerikai animációs vígjáték, kalandﬁlm)
18.30 óra Mint egy főnök (amerikai vígjáték)
2020. július 6.
14.00 óra Zárójelentés (magyar dráma)
18.15 óra A nevek dala (kanadai-angol-német-magyar ﬁlmdráma)
16.15 óra A vadon hívó szava (amerikai animációs kalandﬁlm)
További információ a www.korosikultura.hu honlapon, a Kőrös Art Mozi
menüpont alatt, vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu
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Mózes Viktor füstölt áruit mostantól az
új Nagykőrösi Piaccsarnokban találja meg!

Új helyre, egészen pontosan
a piaccsarnokba, a lángosos
és a Piaci Büfé közé költözött
Mózes Viktor, akit a gyönyörű
füstölt áruiról ismerhetnek a
piacra járók. A füstölt áruból,
ami létezik, szinte minden
megtalálható nála, tepertő,

pörc és megtudtuk, hogy
majd lesz hurka-kolbász
szeptembertől.
Elmondta,
hogy 6 éve van ebben a füstölt
áru tevékenységben, előtte
15 évig vágóhídon dolgozott,
ahogy ő fogalmazott, „van
egy kis szakmai múltja”.

Eddig az őstermelői részen
találkozhattak vele a vásárlók,
most azonban jött a lehetőség
és beköltözhetett az új
piaccsarnokba. „Jó a csarnok,
meg vagyok vele elégedve”
– mondta lapunknak Mózes
Viktor.

Térjenek be Önök is az új
piaccsarnokba
vásárolni,
egyenek egy mennyei lángost,
vagy egy ízletes sült kolbászt
és vásároljanak be itt zöldségből és gyümölcsből is.
Horváth Tibor

DÖNTÉS SZÜLETETT:
TOVÁBBRA IS A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZHOZ TARTOZUNK!
kun Megyei Kórház területi
ellátási kötelezettségébe tartozással látja biztosítottnak.

Képünk illusztráció – forrás: https://www.kmk.hu/

Megérkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata Nagykőrös, mint fekvőbeteg-szakellátási kapacitáshoz
tartozó ellátási terület vonatkozásában.
Nagykőrös,
az ebben megfogalmazottak
szerint, továbbra is a BácsKiskun Megyei Kórházhoz,
vagyis Kecskeméthez fog tartozni. Az indoklásból kiderül,
hogy az Állami Egészségügyi
Ellátós Központ képviseletében,
a térségi igazgató kérelmezte az
ellátási területek módosítását,
melyben kéri Nagykőrös ellátási területének is a „visszacsatolását” Ceglédhez. Dr. Pusztai
Dezső, a Toldy Ferenc Kórház
és Rendelőintézet főigazgató-

ja az alábbi észrevételt tette:
„Megjegyzem, hogy abban a
pillanatban, amikor a jelenlegi
ellátási területünk lakosságszáma közel 20%-kal megemelkedik, azonnali krízishelyzet várható a betegellátásban.”
Mint arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk, Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testülete márciusi rendkívüli
ülésén meghallgatta és elfogadta a nagykőrösi háziorvosok
többségének szakmai javaslatát,
mely azt javasolta, hogy Nagykőrös városa egészségügyi ellátás szempontjából továbbra
is tartozzon a Bács-Kiskun
Megyei Kórház ellátási terü-
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letéhez. A határozati javaslatot
a képviselők 11 igennel egyhangúan támogatták. Nagykőrös
Város Önkormányzata ezzel
kinyilvánította, hogy a nagykőrösi járó/fekvőbetegek ellátását továbbra is a Bács-Kis-

Az indoklásban a fentiekkel öszszefüggésben az is szerepel:
„Nagykőrös Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2020. (II. 19) számú határozatában foglaltakra ﬁgyelemmel
az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ azon kérelmét, miszerint a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháznak területi
ellátási kötelezettsége járó/fekvőbeteg szakellátás tekintetében
Nagykőrös településsel csökkenjen, elutasítom.”
Horváth Tibor

Hirdetés
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Hirdetés
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A nagykőrösi r n őrök l ogtak gy
v k óta körözött kam runi migránst
körözte, mert nem zette be a kiszabott
pénzbírságát. A rendőrök a migránst előállították, aztán az egyik börtönbe vitték.
orrás
G

Nagykőrösön igazoltatták szombaton este
azt a kameruni migránst, akiről később
kiderült, három elfogatóparancs van ellene érvényben. Ezután az is kiderült, hogy
a tartózkodási engedélye is érvénytelen.
A fér t az idegenrendészek a visszavont
tartózkodási engedélye, a rendőrök pénzmosás gyanúja, a törvényszék pedig azért

Bakondi:
Politikai akarattal
megállítható lenne
az illegális migráció
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint politikai akarat birtokában
megállítható lenne az Európába irányuló
illegális migráció.
A korlátozások feloldásával azonban
a
19 hasonló időszakát is meghaladó intenzitással újraindult a migráció mutatott rá.

a a politikai akarat meglenne, akkor igenis meg lehetne állítani az illegális migrációt,
tehát nem igaz az ezzel ellentétes liberális
mantra értékelt.
akondi György egyúttal reális célnak nevezte, hogy az urópai nió határain kívül
állítsák meg az illegális bevándorlást.
A magyarországi helyzetről akondi György
elmondta, hogy a déli határon idén 1
határátlépési kísérlet történt, amiből több
mint kétezret megakadályoztak, a több mint
esetben pedig visszakísérték a próbálkozókat a kerítés túlsó oldalára. bben az
évben vasárnapig 1 embercsempészt fogtak el, míg tavaly egész évben -at.
orrás

Kemény munkát adott a vihar a nagykőrösi tűzoltóknak

Nincs megállás, ha tűzoltó az ember, egyik
nap tűzzel, másik nap a széllel és a viharral kell megbirkózni. áltozatos időszakon vannak túl a nagykőrösi lánglovagok
is, a Deák téren tűz volt egy konyhában,
a vihar pedig súlyos károkat okozott békés nagykőrösi lakosok családi fészkében.
Tűzoltóink mindent megtettek, hogy a veszélyt elhárítsák.
Néhány eset az utóbbi időszakból
Nagykőrös 1-es június 1 -én a Gógány
dűlőbe vonult, ahol akácfa vezetékre dőlt és
az utat is elzárta.

asonló problémával találták szembe magukat tűzoltóink a osszúhát dűlőben is,
ahol egy faág tetőszerkezetre dőlt. zemélyi
sérülés nem történt.
Június 1 -án este 1 . perckor a Deák térre
kellett vonulni, ahol egy konyhában lévő sütő-főző berendezés kigyulladt. orral oltó-
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val a tüzet eloltották, illetve átszellőztették a
helyiséget. zemélyi sérülés szerencsére itt
sem történt.
Köszönjük a nagykőrösi t zoltók mindennapos munkáját
orváth ibor
orrás
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Ismét ajándékozott a TIBIKER

I MP R E S S Z U M
Ö nk orm ányzati H í re k

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
. június -től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér
el.
0-

. június -től
roszlán Gyógyszertár

Nagykőrös, Ke skeméti út
el.
0- 2

.

.

ájékoztatjuk a isztelt akosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon
rát l érhetik el, mivel
az roszlán Gy gyszertár
Nagykőrös, Ke skeméti út .
vasárnap is nyitva tart
ráig.
Hirdetés

Májusban sem volt tétlen a
Tibiker, ebben a hónapban
Kap u s Beatrix kapta meg az
egyik utalványt, aki maga neveli a három kisgyermekét.
Ed d ig még nem részesültek
soha semmilyen utalványban.
N agyon ö rültek a 10 .0 0 0 Ft
levásárlásnak, amit elsősorban
bébiételre és pelenkára kö ltenek. Á lland ó vásárlók a boltban éd esanyjával, a hú sárut,
Hirdetés

felvágottakat is mind ig itt veszik meg. Ebben az üzletben
mind ent egy helyen megkapnak, nagyon d ic sérték a hú spult
választékát is. O láh Lajos kapta a másik utalványt, aki három
kisgyermek édesapja, alapvető
élelmiszert
vásárolnak
a
10 .0 0 0 forintból, rend szeresen
id e járnak vásárolni, és innen
is szereznek be mind ent a háztartásukba.

ingyenes tájékoztató kiad vány
Ki ad j a:
a 2 . 9 . / 4 0 9 -1 / 2 0 0 6 .
nyilvántartásba vételi szám
alapján agykő s á os
Ö nkormányzata
Ki ad ó c í m e :
agykő s
Szabad ság tér 5 .
T e l .: 5 3 / 5 5 0 - 3 0 0
fax : 5 3 / 3 5 1 -0 5 8
E - m ai l :
tanacsad o@ nagykoros. h u
elelős szerkesztő:
Szapora I stván,
a sze kesztő izottság eln ke
F e j l é c : Sári Z oltán © 2 0 0 5
N yom d ai m u nk ák :
agya
zl ny ap és nyvkiadó ft
ajosmizse
elelős vezető:
app i o gyvezető
W e b : w w w . mh k. h u
Terjeszti: Magyar Posta
I SSN 2 0 6 1 -0 3 0 0

A l ap u nk b an m e gj e l e nt
írások, képek, illetve
b árm i l ye n tartal om
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
tö rté nh e t.
Lapzártánk időpontja:
hétfő óra.
Hirdetés

A rown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
Kereskedelmi Elemző
Nagykőrös, ótharaszti t

.

A munkakörhöz tartozó feladatok és felelősségek:

• partnerekkel fennálló üzleti kapcsolatok ápolása
• adminisztrációs feladatok elvégzése, riportok készítése
• értékesítési tervek megvalósítása csapatmunkában
• a kereskedelmi vezető munkájának támogatása

A munkakörhöz tartozó elvárások:

• felsőfok végzettség, tá gyalóképes angol nyelvtudás
• ke eskedelmi te leten sze zett gyako lat előny
• kimagasló p o lémamegoldó és sze vező képesség
• kiváló kommunikációs- és tárgyalási készség,
nálló munkavégzés
• ered ményorientált gond olkod ásmód
• energikus, pozitív, proaktív szemlélet
• e ős felhasználó szint
ffice
cel isme etek
• „ B ” kategóriás jogosítvány

Hirdetés

Az álláshoz kínált előnyök:

• kih vást jelentő, változatos, felelősségteljes feladatok
• folyamatosan fejlődő, p ofesszionális vállalati k nyezet
•t
évtizedes m lt a visszatekintő sta il vállalati hátté

A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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Iskolai közösségi szolgálat
a zsidó temetőkben
A M agyar or sz ági Z sid ó Ö rök ség K öz al ap í tvány tám ogat ási
lehetőséget biztosít magyarországi zsidó temetőkben iskolai
k öz össégi sz ol gálat i p ro gram h oz . A f elh í vás sz erinti tám o gat h at ó t evék enységek :

széről iskolai koordinátorként
a program megvalósításában
részt vevő pedagógus képzése,
amennyiben a program megvalósításában való részvételhez
szükséges képzéssel még nem
rendelkezik.

l S í rhelyek ápolása, a belső közlekedő utak és a temető
zöldterületeinek megtisztítása,
gondozása. Könyvtári, levéltári
kutatás és ennek alapján a temető
történetét, a temető fekvése szerinti település zsidó lakosságával
kapcsolatos ismereteket, a zsidó
temetkezési, illetve sírgondozási
szokások, a temetőben nyugvó
ismert személyeket bemutató
anyagok összeállítása.
l A diákok által végzett kutatás eredményeit felhasználva
a Kérelmező vagy az oktatási
intézmény honlapján információs oldal létrehozása, amelyen a
szöveges tartalom mellett képek,
videók is közzé tehetők.

l A felújított temető vagy a létrehozott kegyeleti park bejáratához tájékoztató tábla elhelyezése, amelyben megjeleníthető a
diákok által végzett kutatás során összegyűjtött információk
alapján összeállított, a temetőlátogatók, illetve vallásturizmus
szempontjából informatív leírás,
emellett elhelyezhető olyan információs jelzés, amelynek beolvasásával elérhető a Kérelmező vagy az oktatási intézmény
honlapjának információs oldalán
elhelyezett többlettartalom.

l Az oktatási intézmény ré-

További információkat
a
.zachor.hu
.tanuljazsidosagrol.hu
.eletmenete.hu oldalon
tal álnak .

25 év
MEGHÍVÓ
JUBILEUMI SEMMELWEIS NAPI
ÜNNEPSÉGRE
„Két dolgot
hagyhatunk gyermekeinkre:
a múlt emlékeit
és a jövő álmait.”
(Hodding Carter)

A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
Igazgatósága tisztelettel meghívja Önt
Jubileumi Semmelweis napi ünnepségére
és nyugdíjas találkozójára

2020. július 3-án 14.00 órakor
Helyszín: Kórház – Fáskert u. 1.

PROGRAM
Köszöntőt mond:
Kiss János polgármester (1990 - 1994)
Kósa István polgármester (1994 - 2002)
Dr. Czira Szabolcs polgármester (2002- )
Dr. Elek Attila igazgató főorvos (1992 - 2003)
Tankó Ágota főigazgató (2007- )
EMLÉKTÁBLA-AVATÁS

Hirdetés

Dr. Harsányi Zsolt főigazgató (2003 - 2007)

A Crown Magyarország Kft.

nagykőrösi telephelyére az alábbi pozícióba
keres munkatársakat:

E KÁ E R É S e port

NTÉZŐ

FOGADÁS
Rendezvényünkre intézetünk volt nyugdíjasait
szeretettel várjuk!
Őket kérjük, hogy részvételi szándékukat
telefonon, a 53/351-761-es számon
jelezni szíveskedjenek!
Kórház Vezetősége

Munkakör célja:
• A Logisztikai Osztály ad minisztrációs és szervezési f elad atainak
támogatása az alábbi f elad atok ellátásával

eladatai:

•E K Á E R-h ez kapcsolód ó ad minisztrációs f elad atok
( bejelentés, lezárás)
•készletek, logisztikai aktá ak folyamatos ellenő zése
•betárolásokkal kapcsolatos készletmozgások nyomon kö vetése
•ex port szállítmányok okmányainak elkészítése,
számlázás előkész tése
•é tékes téshez kapcsolódó heti fo ecast kezelés, vevői endelések
rö gzítése, trip készítés, f uvarszervezés
•a k lső aktá akkal és fuva ozókkal való kapcsolatta tás,
egyeztetés
•fuva ozók száll tóleveleinek ellenő zése

A munkakör betöltésének feltételei:

•kö zépf okú végzettség
•h asonló munkakö rben szerzett tapasztalat
és angol nyelvtudás előny
•Személyes készségek:
o lémamegoldás, jó kon iktuskezelés, e i ilitás

elentkezés:
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com e-mail címen.
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FÁSÍTÁSI AKCIÓ 2020.

FELHÍVÁS
Nagykőrös város belterületén fásítás céljából igényt
nyújthat be facsemetére az a
m a gánsz em ély, intéz m ény,
ill. válla lk o z ás, akinek az
ingatlana, intézménye, telephelye előtt található közterületen jelenleg fa nincs, vagy
annak állapota a fasor felújítást, új növény telepítését indokolttá teszi. ( A z igé nylé st,
valamint – kedvező elbírálás
esetén megkötendő – együttműködési megállapodást az
intézmény
képviseletében
annak vezetője, vállalkozás

esetén annak képviselője írja
alá a jogosultság igazolása
alapján.)
A felhívás keretében csak
lombhullató díszfa igényelhető A facsemetét
kedvező elbírálás esetén
az
nkormányzat térítés nélkül
adja ki.
Az igénylés beadásának
határideje
. július 1.
További részletek előző
lapszámunkban, valamint
a
.nagykoros.hu honlapon
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Új kezdeményezések

a kulturális központban
A Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ, Könyvtár és uzeális Gyűjtemény munkatársai sok új programmal és kezdeményezéssel várják újra a
vendégeket. Ezekről kérdeztük J u hász
Nánd ort, az intézmény igazgatóját.
ilyen új kezdeményezésekkel várja
a látogatókat a kulturális központ
Nagykőrös egy nagyon dinamikusan
fejlődő város, melynek lakossága igényli
a folyamatosan megújuló kultúrát. nnek
tudatában dolgoztunk munkatársaimmal
az elmúlt hónapokban. Az Arany János
Közérdekű
uzeális Gyűjteményben
több új kezdeményezést is elindítottunk.
A látogatókat kedvezményes belépő csomagokkal várjuk, ilyen például a „ Rand evú ” vagy a „ Kaszárnya” csomagok.
zekről bővebb leírás található a
.
korosikultura.hu eboldalon. Júliustól a
múzeum udvarán népi fajátszóteret nyitunk, mely érdekes, fejlesztő jellegű élményelemeket biztosít az óvodásoknak
és általános iskolásoknak. A játszótér
területén büfé is üzemel, így a szülők is
tudnak pihenni egy nom kávé mellett,
miközben a gyermekeik a népi fajátszótéren szórakoznak. ntézményünk az ifjú
pároknak is kidolgozott egy csomagot,
esküvői fotózáshoz biztosítunk a részükre helyszínt. A gyűjtemény munkatársai
A rany J ános korabeli ru hákban fogadják a csoportos látogatókat, így még emlékezetesebbé tesszük a tárlatvezetéseket.
ovábbá elindítottuk a Lép ten – Nyomon
rany kincsek Nagykőrös című játékot,
melynek a lényege, hogy minden látogató
meglepetés ajándékot kap. hhez azonban ki kell tölteniük a vendégeinknek az
„ … id e vágynám vissza.” című állandó új
kiállítás-vezető füzetben található játékot.

című előadásra várjuk az érdeklődőket.
ízom benne, hogy a nagykőrösi szabadtéri színház emlékezetes estéket
fog biztosítani a helyi és környékbeli lakosságnak. j programsorozatunk
lesz, a G asztroszí nház, melyről hamarosan bővebb információkat is tudok majd
mondani. Természetesen a március óta
elmaradt előadásokat elkezdjük megtartani és szeptembertől a színháztermi bérletek is újraindulnak. Júliustól
újraindulnak az intézményünkben
működő képzőművész és életmód cso-

portok is. Nagy erőkkel készülünk a
I. Nagykőrösi rany-Napokra, ez a
fesztivál szeptember első hétvégéjén lesz
a ifrakertben.
Rendezvényeinkről és kezdeményezéseinkről közösségi oldalunkon és honlapunkon, a
.korosikultura.hu eboldalon bővebb információk is találhatóak.
Sok szeretettel várunk mindenkit a
programjainkra

ilyen új rendezvényekkel készülnek
– Szabadtéri színházat indítunk a
Cifrakertben. Kettő előadást mutatunk
be. Július -én az Imád ok f érjhez menni című darabot tekinthetik meg az érdeklődők, mely egyben országos premier is
lesz, hiszen ebben a szereposztásban még
nem volt látható ez a darab agyarországon. Augusztus 11-én, a Bold og S zü letésnap ot! – avagy hatan p izsamában
14
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Búcsú az óvodától

BÚCSÚZUNK…
i elmentek, de mi itt maradunk

zerető szívünkkel tirátok gondolunk.

egyetek mindnyájan szorgalmas diákok,

Az iskolába készülő
na gyc so p o rto sa ink
életében nagy jelentőségű esemény, a ballagás múlt hét pénteken
került megrendezésre
Református óvodánk
udvarán, a szülők
részvételével. Felelevení tettük az utolsó 3- 4
év legfontosabb esemé- Fotók: V arga Irén
nyeit, a köz ös en átélt
élményeket. Ú travalóul tarisznyá- ajándé kkal kös zönt öt ték éde sapjukat, az emlékkön yv, í rószerek jukat. N apsugár c soportosaink
és az Emléklap mellett, az óvó szüleikkel együtt emlékfát ültetnénik megtöl töt ték sok-sok sze- tek óvodá nk udva rán.
retettel, jókí vánságokkal. Minde n
kisgyermeket egy-egy B ibliával A Jóisten szeretete segítse óvoajándé kozott meg S zabó G ábor dásainkat, családjaikat további
Nagytiszteletű r. zen az alkal- életük során.
mon a gyerekek, a közelgő Apák
Tolnai G yu láné,
napja alkalmából, egy verssel és
tagintézmény vezető

Megérkeztem!

sten mindig vigyázzon tirátok

Fotók: Varga Irén

Ezen a napsütéses jú niusi napon 2 6 nagyc soportos gyermek
vett bú c sú t az óvod ától a S zent
László katolikus templomban.
A Katic a és C sillag c soport iskolába készülő nagycsoportosai
versekkel, d alokkal bú c sú ztak
óvodás társaiktól, az őket nevelő

felnőttektől, a vidám, gondtalan óvodás évektől. A búcsúzás
végén iskolás éveikre áld ást
kaptak H ernád i László esperes,
plébános atyától, az egyházkö zség vezetőjétől.
Názáret Római Katoliku s
Ó vod a

Gyermeknapi meglepetés

Sziasztok, Dobozi Natasa vagyok,
és 2020. 06. 16-án, délután 7 óra 50 perckor
érkeztem meg szüleimhez, Dobozi Ádámhoz
és Dobozi-Jusztin Tündéhez
3100 grammal és 51 cm-rel.
Kedves Szülők Küldjenek be nök is szerkesztőségünkbe
e-mailen pár mondatos össze oglalót és képet a gyermekáldásról, és azt lehetőség szerint igyekszünk megjelentetni.
-mail címünk: tanacsado nagykoros.hu
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A Nagykőrösi
árosi
voda Kossuth Lajos úti Intézményének
gyermekei
örömmel
vették birtokukba a
Szülői
unkaközösség hozzájárulásával
megvalósult új homokozót. Az udvar játéklehetőségei ezzel is bővültek, í gy a gyermekek
nyári élményei még
gazd agabbak lehetnek.
Ezúton
köszönetet
mondunk a megvalósításért Talamon A ttiláné
intézmény vezetőnek,
az NSZK dolgozóinak
és nem utolsó sorban a
Szülői
unkaközösség
minden tagjának.
Kös zön ettel:
A z óvoda dol gozói
és gyermekei
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Egy újabb virágos nyertes!

Dr. C zira S zabolc s polgármester
átad ta az Ö nkormányzati H í rek
Fac ebook old alán meghird etett
virágos verseny győzteseinek,
G u theil A nd reának és kisﬁának
a megérdemelt 1 .
t értékű
virág ajánd ékc somagot. Az átad ás
napján a városvezető megtekintette a lakótelep előtt lévő, levendulákkal teli előkertet és egyben
hátsókertet is, melyeket A nd rea,
kis a segítségével nap mint nap
gond ozásba vesz.
A verseny még
áprilisában lett meghirdetve, melynek
célja Nagykőrös gyönyörű kertjeinek, erkélyeinek bemutatása

16

volt, a legtöbb kedvelést kapó kép
tulajd onosa ped ig egy 10 .0 0 0 Ft
értékű virág ajándékcsomaggal
gazdagodhatott. römmel láttuk,
hogy a jó cél érdekében városunk polgárai összefogásukkal és
szeretetükkel jobbá tud ják tenni
egy másik személy hétköznapját,
hiszen egy-egy fotó alá több száz
ked velés érkezett.
eméljük, a virágkosárral hozzájárulhatunk a Kecskeméti úti lakótelep még szebbé tételéhez.
E zú ton is szeretnénk gratu lálni G u theil A nd reának és gyermekének!
P avolek R enáta
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