Az idén is kiírásra kerültek
a rsa ngari a elsőoktatási
nkor án zati szt ndí ál ázatok
R észletek lapunk 5. oldalán!
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BEMUTATKOZIK
A NAGYKŐRÖSI PIACCSARNOK
ÚJ PIACFELÜGYELŐJE
O lvassa el interj ú nkat lapunk 11. oldalán!
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Mint arr l előző la számunkban már beszámoltunk, végre átadta a zik z
ársulat
a listát, ami ala ján megkezdődhet a ki zetés előkész tése
és jogot ka ott az nkormányzat a korábban átutalt
milli forint felosztására Kér nk minden érdekeltet, hogy
minél hamarabb t ltse ki és
jutassa vissza az adategyeztető la ot, mely a ki zetés intézéséhez sz kséges
Az adategyeztető lapot megtalálja lapunk 16. oldalán, illetve, már elektronikusan is
kitölthető, melyet Nagykőrös
város hivatalos honlapján, a
http //
.nagykoros.hu/cikkek/20201002/A ATE
E TETE linken érhet el.
a kit lt tte az adategyeztető la ot, akkor ostai ton,
vagy személyesen juttassa el
a agykőr si olgármesteri
ivatalba
agykőr s,
zabadság tér
főbejárathoz egy hatalmas ostaláda is
kihelyezésre ker lt, ide is bedobhatja a la ot

30 ÉVE SZABADON
A kommunizmus bukására
és a kelet-európai nemzekommunista forradalmára
„30 éve szabadon”
szeptember 30-án került sor
N
N
-

A
K
K
R
G riában. A vendégeket Juhász Nándor, az intézmény
igazgatója
köszöntötte,
majd beszédet mondott
és a kiállítást megnyitotta Balogh Gábor, a Terror

Háza Múzeum történésze.
A rendezvényen közreműködött Csépai Eszter színművésznő. Nagykőrös Város Önkormányzata képviseletében Nagy Balázs
alpolgármester vett részt
az eseményen.

A
N
R
G
Ön is ezt a nem mindennapi tárlatot!
Horváth Tibor

Szabóné Ir ázi suzsanna keményen kikelt az jabb
azugságok ellen:

„Én ezeket mind visszautasítom!”

„Az interpelláció keretén belül
– Zágráb képviselő úrhoz fordulok én – neki ez csodálatos terep,
önfényezés, ömlengés csúsztatásokkal és mindenféle félremagyarázott dolgokkal. Ő kampányol
egyértelműen.” – fogalmaztott
Szabóné Irházi Zsuzsanna települési képviselő, szakbizottsági
elnök a szeptemberi testületi ülés
keretében, majd azt is elmondta
„Jó lenne, ha tartalmilag Nagykőrös előrelépése ügyében próbálna
valamit tenni, nem pedig kiforgatni a dolgokat.” Azt is kiemeli
zabóné, hogy Az Emberi Erőforrások Bizottság ülésén tulajdonképpen majdnem arra biztatja
a sportvezetőket, hogy egymásnak
menjenek azért, mert hazudozással azt állítja, hogy ellopja a
pénzt a város meg a Fidesz. Hogy
képzel már ilyet, ne haragudjon?
Én ezeket mind visszautasítom.

Ez pedig (Zágráb kamerájára
mutatva) egy önfényezés és öntömjénezés. Semmi szükség rá,
hagyjuk ezt abba, jó?” – kérte
zabóné rházi suzsanna ágráb
Nándortól.
ágráb nem ma kezdte a hazudozást, az évek során széles palettával dolgozott. Azt hazudta,
elbontják a yopár úti garázsokat. Nem bontották el a mai napig sem. Azt hazudta, megszűnik
a almady iskola és óvoda. Nem
szűnt meg. Azt hazudta, megszűnik a eneiskola. Nem szűnt meg.
Azt hazudták a 2014 választásokkor, hogy új konzervgyárat építenek. Ennek most már 6 éve, de
csak hazugság volt. A hazugságok
pedig azóta is csak folytatódnak.
ogos a kérés tehát Hagyja ezt
abba ágráb Nándor.
HT

Sólymok szezonkezdés:

Továbbjutás a Hepp Kupában
és szenzációs bemutatkozás
a nior országos főtá lán

G
A 2020-2021-es idény eközben elrajtolt, és a nehézségek
ellenére a Sólymok kosarasai
zont.
Kiskun élegy ázi
K
Nagykőrösi Sólymok K
,
,1 1 ,1 1
Sólymok: Mester Márk 17/9,
Fehér Péter 17/6, Molnár Miklós 11/3, Jókai Mátyás 10, Jenei
G
K
K
S
K
Sándor
A S

A

sodaszép képek a Szeretlek Nagykőrös
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A teljes beszámolót
elolvashatják a
w w w .nagy koros.hu
városi honlapon!

acebook oldalán
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CSAK GYAKORLAT:

HATALMAS LÁNGOK A SIIX UDVARÁN

A
S

Ö
K

N

N

Gyász
Csete Sándorné sz. Tóth Mária (1928)
Fekete József (1925)
Bessenyei Zoltán (1960)
Maczkó József (1963)
4
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a arosan tel esen efe eződ et a ker k ár t aszfaltozása
A kerékpárút aszfaltozásának leglátványosabb része véget ért, azonban a
munka itt még nem áll meg, hamarolyezése és az indokolt szakaszokon a
korlát felállítása is meg fog történni.

A kivitelezést a helyszínen tekintette
meg dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és Nagy Balázs alpolgármester, akiknek amúgy ezek a területek
a választókörzetükhöz is tartoznak,
-

dítani a munkálatokra is, a lakosság
minél nagyobb megelégedésére. Hamarosan tehát sokkal kényelmesebben és biztonságosabban közlekedHT

Az idén is kiírásra kerültek a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
ben lehet pályázni, a felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021.
tanév második és a 2021/2022.
tanév első félévére vonatkozóan az
A típusú, valamint a felsőokta- pusú pályázati kiírása megtalálható
tási tanulmányokat kezdeni kívánó a
.nagykoros.hu oldalon.
ﬁatalok számára a
típusú felA pályázat rögzítésének és az
A ﬁatalok tanulását támogató ösz- hívás került közzétételre.
nkormányzathoz t rténő betöndíjra ebben az évben is kettő A usra Hungarica Önkormányzanyújtásának határideje:
títípusú pályázati felhívás kereté- ti Ösztöndíjpályázat A és
november
Nagykőrös Város Önkormányzata az nnovációs és Technológiai
Minisztériummal együttműködve,
az 51/2007.
.26. ormányrendelet alapján kiírta a 2021. évre a
ursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
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Soha nem látott mértékű béremelést
kapnak az orvosok,
a hálapénzt kivezetik

A

K

Ö

Elfogadta a kormány a Magyar Orvosi Kamara M K által előterjesztett,
so a korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó javaslatot, és a álapénz kivezetéséről is megállapodás
sz letett jelentette be Orbán Viktor
miniszterelnök a Facebook oldalán
közzétett videóban, miután október

án, szombat reggel több ónapos
előkészítő munka után találkozott a
kormány és a kamara delegációja.
A
„Mindannyian látjuk, hogy a járvány felszálló ágban van, és
amíg nincs vakcina, ott is marad”

Bejelentette: a kamara által előterjesztett, so a korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó bértáblát,
javaslatot a kormány el ogadta, az erről szóló törvényjavaslatot ét őn beny jtják az rszággyűlés elé. Megállapodtak továbbá arról, ogy ezzel páruzamosan a álapénzt is kivezetik a
magyar ellátórendszerből.
A

Forrás: MTI

Pillantás a hídról
Kökényessy Ági
mennie kell”

„a shownak

antus Barbara

A

6

Kö-

kényessy Ági
A

A

Végig ott feszül a kérdés: tényleg, vissza lehet-e
innen még fordulni? Vagy még innen? …
Esetleg innen…? Honnantól válik véglegessé az átkelés? N

S

antus Barbara

Bemutatásra került a Zenthe Ferenc
S
Arthur Miller, Pillantás a hídról
A

A

A
Pavolek Renáta
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Megújult az Október 23. téri csúszda mászófala
Lakossági megkeresés érkezett
Sohajda Márk települési képviselőhöz kisgyermekes anyukáktól, hogy felújításra szorul
az któber 23. téren lévő játszótér csúszdájának mászófala.
ohajda Márk azonnal intézkedett és Nagy alázs alpolgármesterrel együtt megoldották a
problémát és újra használhatóvá
tették a gyermekek egyik kedvenc játékát. ól döntöttek az
itt élők, olyan képviselője van a
városrésznek ohajda Márk személyében, akihez bizalommal
fordulhatnak az ott élők. któber 5-én hétfőn lakossági utcafórumra is sor került, ahol a jövőbeni fejlesztési elképzelések
is szóba kerültek.
Sohajda Márk lapunknak elmondta: „A lakótelep megújítási program része volt ez a fejlesztés is, ahogyan korábban az
aszfaltozás, vagy a padok újrafestése-felújítása volt, de említhetném a focipálya dróthálójának kicserélését, vagy éppen új
parkolóhelyek kialakítását itt, a
játszótér mellett és felújítottuk
a Gyopár utcáról nyíló parkolót kezdeményezésemre. Ezek
mellett kültéri fitneszpálya is
létesült, valamint az itt lévő
járdaszakasz is megújulhatott.
Köszönöm dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester úr támogatását

és segítségét. Együtt sikerült!
Köszönöm az itt élők bizalmát
is, melyet minden nap igyekezek ezután is megszolgálni.”
HT
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akossági tá koztat a ag kőr si e a ilitá i s
zakk r áz s endelőint zet e t rt nő

el

tet si ont változásár l

2020. október 6-tól (kedd) a Szakkórházba történő belépési rend megváltozik.
A kórház területe előtt – jogszabályi előírás miatt – egy
sátor kerül felállításra, ezen belül történik a beérkező
személyek fogadása.
A beléptetéshez szükséges nyilatkozatot a betegnek
kell kitölteni, ezzel a nyilatkozattal kell majd az egészségügyi személyzethez mennie. A nyilatkozatot le kell adni,
ezt követően történik a testhőmérséklet ellenőrzése.
A kitöltött dokumentum áttekintése után a szakrendelésre érkező páciens egy sorszámot kap, ezzel kell majd a
portaszolgálaton megjelennie. A sorszámot a portásnak
kell átadni, majd kézfertőtlenítést követően lehet majd
belépni az intézménybe, és a szakrendelésen megjelenni. A beléptetési ponton átadott sorszám másnak át nem
adható!
A sátorban asztalok, székek és padok kerülnek elhelyezésre, így tesszük kényelmesebbé a belépésig történő
várakozást.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az egyes szakrendelésekre kizárólag telefonon kérjenek időpontot!
Hirdetés

Az intézménybe történő belépéskor, illetve a kórház
területén belül történő közlekedéskor az orrot és a szájat
is eltakaró maszk viselése kötelező!
Az intézményből történő távozáskor kérjük, hogy végezzék el a kézfertőtlenítést!
Segítő együttműködésüket mind az Önök, mind munkatársaink egészsége megőrzése érdekében köszönjük!
Nagykőrös, 2020. október 2.
Tisztelettel:
Tankó Ágota főigazgató

TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLTRUHA OSZTÁSRÓL

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. október 17-én és 18-án (szombat, vasárnap) 9.00 órától 16.00
óráig, illetve a készlet erejéig használtruha osztást tart a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Helyszín: Nagykőrös, Széchenyi tér 17.
A szervezők szeretettel várnak mindenkit!
Lapunkat Kövesdi János elnök tájékoztatta
Hirdetés

4 2 .H É T – O któb er 1 2 - 1 6 .
Toj ás l eves
B ol ognai sp agetti
E sz ter h áz y tokány r iz s
B akony i b ety ár l eves
S aj tos tej f öl ös té sz ta
R akott té sz ta
C sontl eves l ú dgé gé vel
S z ez ám m agos c sir kem el l
sal átaágy on
Főtt hús gyümölcs főzelék
Z öl db or sól eves c sip etké vel
H u r ka kol b ász f okh agy m ás tör t
b u r gony a
L ec sós ser té s sz el et r iz s
Tar h ony a l eves
Pacal pörkölt főtt burgonya
savany ú ság
R akott kel
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2020. évi Nagykőrösiek Nagykőrösért
díjazottak laudációja – Túri György
K
A

A

N

K
G

N

Példaértékű munkájáért,
magas szintű szakmai elhivatottságáért, a gyermekekért
végzett lelkiismeretes, odaadó, közösségé ítő és szolgálatkész tevékenységének
elismeréséért, városunk hírnevének öregbítéséért, a Nagykőrös Városért Közala ítvány
a Nagykőrösiek Nagykőrösért
díjat adományozza
Túri György részére

K

A
K
G

G

S
A

Szilvás gombóc Baracsi Katalin módra
, ahogyan az Édesanyámtól tanultam…

Én úgy készítem
Hozzávalók: 8 db közepes mé-

A

K

kom a tésztára,
N

Elkészítése: A

K

A

A

val

K

felforralom.

A
K

ezzel töltve.
Jó étvágyat kívánunk!
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Utolsó pillanatban
lőtt góllal nyertünk
rangadót!

A Hernád felnőtt labdarúgó csapata fogadta, a Mozo-Nagykőrös E focistáit
a hatodik fordulóban. Nagy
csatára volt kilátás, hiszen
mind a hazaiak, mind a kőrösi focisták veretlenek maradtak ez idáig a bajnokságban. A meccset nagykőrösi
fölény jellemezte, de sajnos
a helyzetek még kimaradtak. Egészen a 92-ik percig,
amikor ándor yula átadása után oros ergely lőtt
kíméletlenül a léc alá, megszerezve ezzel a győzelmet, a
csapatot elkísérő szép számú
nagykőrösi közönség nagy

örömére A 6 pontos siker
után továbbra is száguld őműves saba edző, kőrösi
legénysége és immár kijelenthető bajnokaspiráns a
Mozgo-Nagykőrös E

KÖVETKEZŐ
MÉRKŐZÉS:
2020. 10. 10. szombat
15:00 óra
Moz o agykőr s
ánszentmikl si K K
agykőr si

RÖGBI:
Vaddisznóhajtás
Székesfehérvárott

Elképesztő izgalmak után a Honfoglalók bezsebelték második bajnoki győzelmüket a Vadkanok ellen a szeptember 26-i székesfehérvári rangadón. A sikeres mérkőzés után
a következő megmérettetést ismét a tabella élén várják a
nagykőrösiek.

EREDMÉNY
Fehérvár

19-43 Honfoglalók

Félidő 14-19

K
Tóth . 10 Horváth . 10
ros A. 5 Nagyszombati . 8

irály evin 10. Mészá-

Honfoglalók ugby lub és Törpi ögbi
hely E

tánpótlás Mű-

orttele

Beszámoló:
Sohajda Márk

KÉT ÉREM AZ U23-as OB-n

Az eredetileg bajai helyszínre kiírt 23 év alattiak országos
bajnokságát végül is yőrben
került megrendezésre, mivel a
járványügyi korlátozások miatt
helyszínt kellett módosítani. A
őrös udo E versenyzői több
mint fél éves kihagyás után
öten léptek szőnyegre. egjobban ochan ózsef szerepelt,
aki remekül verekedte magát

10

a döntőbe, ahol egy pillanatnyi
kihagyás miatt vereséget szenvedett így ezüstérmet vehetett
át. Horváth uca súlycsoportot
váltott a hosszú kényszerszünet után, de az új kategóriában
is megállta helyét és bronzéremmel térhetett haza. ovács
Nóra ötödik helyen zárta a napot. ajta némi alul edzettség
volt tapasztalható, de remél-

hetőleg a következő hetekben
utoléri magát, mivel fontos
versenyek várnak rá. A végső
győzelemre is esélyes Hajdú
Eszter makacs lábujj sérüléssel bajlódva rendkívül enervált
versenyzéssel a hetedik helyen
végzett, míg alog dámnak
igen nehéz sorsolása miatt nem
sikerült pontszerző helyen zárnia. Nagykőrösi kötődésű hír,
hogy a udapesten tanuló és a
színeiben versenyző ági
Nikolett a nyolcadik országos
bajnoki címét szerezte meg
ezen a versenyen, melyen 43
egyesület jelent meg. A őrös
udo E 14. helyen végzett az
összesített éremtáblázaton. Ez
viszonylag jó szereplés annak
ellenére is, hogy több kőrösi
versenyző különböző okok miatt nem tudta vállalni a megmérettetést. Az előttünk álló
hétvégén sűrű lesz a program,
mivel szombaton ismét yőrbe

utaznak az egyesület ifjúsági
,,
korosztályos versenyzői,
ahol korosztályuk országos
bajnokságán vesznek részt,
míg vasárnap a diák és serdülő
korosztály lép szőnyegre zázhalombattán.
Ö
E

Hirdetés

Biztonságban
a nap 24 órájában

Puzzle balesetbiztosítás
 Az egész családra kiterjeszt-

hető átfogó biztonság a
kisebb sérülésektől a komoly
traumákig
 10% kedvezmény családi

kötés esetén
UNIQA Biztosítási ügynökség
Purigracski Attila
Nagykőrös, Széchenyi tér 2.
Telefon: +36 20 994-2218
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Bemutatkozik a nagykőrösi piac
új piacfelügyelője
N
kunk, családi házban és 12 éve élünk
boldog házasságban férjemmel. 18
úgy gondoltam ideje most már váltani
egy másik szakterületet kipróbálni.
K
S

S
ciójában. Szeretettel gratulálunk, és

Rédei Gábornéval,
melyet alábbiakban olvashatnak.
Kérem, mutatkozzon be a nagykő
rösieknek, ogy jobban megismer
jék Önt.
R
G
N

és egyéb minden olyan, ami maga a
S
nisztrációs feladat tartozik hozzám.
Milyen kapcsolata alakult ki ez
alatt az egy ónap alatt az árusokkal
és a kollégákkal?
Én úgy gondolom, hogy jól alakul,
velem és ezáltal megpróbálok én is

kirándulni.
Mikor ker lt ide, a nagykőrösi pi
achoz, illetve milyen feladatokat lát
el?
S
KÖ
AK
N

K
Milyennek találja a munka elye
jét, vagyis a piaccsarnok ép letét
A
piaccsarnok épületében dolgozhatom.
A

Horváth Tibor

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁS
A A

R

vodája is kilátogatott az Arany János
K
G
be és részt vettek egy szórakoztató
K
kukba vehették a Népi Fajátszóteret
Forrás:
facebook
Hirdetés

Hirdetés

Dühös vagy, amiért nem
sikerülnek elsõre a vizsgáid?
Mi garanciát vállalunk a sikerre

Részletek: www.kreszvizsgam.hu/fooldal/vizsgabiztos-garancia
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ORVOSI
ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:

53/350-377
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
. október től
K
ISFA
GYÓGYSZERTÁR

N

N

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon továbbra is az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook közösségi oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
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A rown agyarország ft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
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Amit elvárunk:
• automata zemű gépsorok rendelkezésre
állásának biztosítása,
• karbantartási tervek készítése,
• megelőző karbantartások tervezése, ellenőrzése
• gyártás fel gyelete, hibaelhárítás
• elektromos alkatrész felhasználás
koordinálása

Hirdetés

Előnyt jelent:
• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtud ás,
• ieme s
isme et
• automata gépek karb antartásáb an, karb antartás
szervezéséb en szerzett tapasztalat
• karb antartási utasítások és tervek készítéséb en
szerzett tapasztalat
A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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Fideszes győzelem a balatonszemesi időközin
Németh Kornélné (Fidesz-KDNP) nyerte a polgármester-választást a Somogy megyei Balatonszemesen vasárnap – tájékoztatta a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az MTI-t.
Németh Kornélné 529, míg független vetélytársai közül Farkas Péter 257, Havasy Tamás 24, Borbély János 19 érvényes
szavazatot kapott. Forrás: MTI
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Imre alezredest a Nagykőrösi
endőrkapitányság kapitány
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któber 1-től kötelező hőmérőzni az oktatási intézményekbe
belépőket, mely a koronavírus
világjárvány miatt bevezetett intézkedések egyike és a gyermekek, szülők, pedagógusok érdekében szükségszerű, a járvány
terjedésének megakadályozására.
agykőr si ető ándor
ltalános skolában jártunk,
ahol Utasi Eszter igazgató arr l adott tájékoztatást, hogy

darab digitális, érintés mentes
hőmérőt ka ott az intézmény,
továbbá a belé őket kézfertőt
len tés is várja A több hőmérő
lehetővé teszi, hogy ne legyen jelentős torlódás, így nem gyűlik fel
tömeg a bejáratnál és szépen ütemesen tudnak haladni az iskolába
érkezők.
Vigyázzanak egymásra, vigyázzunk magunkra!
Horváth Tibor

Az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése érdekében - megújult formában és tartalommal ismét elindítjuk hagyományos iskola-előkészítő programunkat.
Információk:

vagy: www.nagykorosirakoczi.hu
Szeretettel várjuk az iskolába készülő óvodásokat és szüleiket!

zorgos kezek szépítik városunk frekventált köztereit, hogy ősszel is
szép, virágos legyen szeretett városunk, Nagykőrös. Több ezer virág
kerül elhelyezésre most is. öszönjük a városszépítő csapat munkáját
zeretjük Nagykőröst
HT
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A hónap műtárgya,
a „fény biztonságos őrzője”

A nagykőrösi Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Történeti Tárgyi Gyűjteményének egy csodálatos, 2015-ben restaurált darabjára esett az október havi hónap műtárgya választás,
hiszen mind funkciójában, mind történetében egyedülálló a
múzeumban ezen relikviánk.
Az 1940-es évekből származó Lampart viharlámpák igen
elterjedtek voltak, valamilyen formában szinte minden háztartásban volt egy-egy belőlük. Ennek titka az alacsony árukban,
a praktikusságukban, valamint megbízhatóságukban rejlett.
Készítésüket évtizedekig biztosították a kiváló magyar szakemberek. A Lampart cég története 1883. decemberében
kezdődött, amikor is a Magyar Állami Hitelbank közremű-

ködésével megalapult a Testory-féle Fém- és Lámpaárugyár
Részvénytársaság, mely családi vállalkozásnak 1900-ra
több mint 800 főt alkalmazó telephelye működött az országban. Az első világháborút megelőzően élte a gyár a fénykorát, amikor is bevételeik rövid időn belül megduplázódtak,
valamint 1912-ben egyetlen év alatt a teljes gyárat korszerűsítették, gépeiket modern eszközökre cserélték. Ezen lépés igen
fontos volt, mert a háborút ugyan akkor még nem is sejthették,
de a megváltozott gazdasági helyzetben is jól profitált a minőségéről és a folytonosságról híres üzem. Ezt követően a vállalkozás újabb fénykora következett, hiszen megrendelőik
között szerepelt nem csupán a Parlament, hanem a magyar
főúri réteg szinte valamennyi nevesebb képviselője is. Ezen
fellendülést a 30-as években kialakult gazdasági válság törte
meg, de a gyár vezetése erős kézzel irányította a termelést, új
alapokra helyezve azt, így a Lampart márkanevet 1933. február
10-én vezették be az Országos Találmányi Hivatalban.
Az eszköz petróleum égestésével működött, mely a fő váz
mellett a petróleumtartályt, a kanócot, valamint a lámpatestet foglalta magában. A kanóc hosszának állításával az égést
lehetett szabályozni, így csökkenteni vagy éppen fokozni a fényerőt. A tartógyűrű a beáramló levegőt szolgálta, még felette
a lámpacső cserélhető volt az esetleges eltörését követően. A
múzeumi darab üvegtestén a fényjelzés sem maradhatott el,
mely szintén védjegyükké váltak ezen lámpáknak.
Számtalan sötét éjszakát világíthatott meg ez a viharlámpa, mely ma a gyűjteményünk egyik ékes darabja! Ismerjék
meg Önök is a múzeum kiállításának megtekintésével. Találkozzunk a múzeumban!

Pozitív fogadtatása van az iskolaőrnek

Hirdetés

A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
VONALVEZETŐ
Az idei tanévtől egy kedves családanya személyében iskolaőr teljesít
szolgálatot a Nagykőrösi ossuth ajos ltalános skolában, erről beszélgettünk Deák Gábor intézményvezetővel.
Kérem, mutassa be az iskolaőrt, mit
lehet róla tudni.
ét oka van, amiért nagyon örülünk,
hogy iskolaőr van az intézményben.
Az egyik ok maga a járvány, hiszen
ebben a különleges helyzetben a beléptetést nagyon meg kellett szigorítanunk. Az iskolai udvarnak a kapu
felőli oldalát állandó felügyelet alatt
tudja tartani. A másik ok, ha felmerülne bármilyen probléma, akkor a kulturált rendezésében tud segédkezni a pedagógussal együttműködve. A feladata
elsősorban a megelőzés és a jelzés a
kollégáknak.
gy tudjuk, az iskolaőr kapcsolódott
már korábban az iskolához, tehát nem
egy idegen érkezett a falak közé.
gen, van kapcsolat, hiszen nagyobb
gyermeke tanítványunk volt, és a kisebb most is ide jár. Tehát családanyaként is végzi feladatát.
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Milyenek voltak az első három hét
tapasztalatai?
ók a tapasztalataink, hiszen a gyerekek, a szülők, a kollégák megelégedésére szolgál az iskolaőri tevékenység.
edvessége, határozottsága garancia
minderre. észt vettem az év eleji szülői értekezleteken, ahol felmérhettem
a szülők reakcióját. Negatív visszajelzés egyáltalán nem érkezett.
Gyerekekkel sikerül megtalálni a
közös hangot? Kölcsönös tisztelet és
elfogadás a jellemző?
gen, így van. A közösségre eddig is
jellemző volt, hogy odaﬁgyelt egymásra, ami a kölcsönös tiszteleten
alapul. Az iskolaőr személye, csak
színesíti ezt a nagy családot. ármilyen problémával fordulhatnak hozzá
a gyerekek. Mi egy családbarát iskola
vagyunk, ahol eddig is érvényesült a
tolerancia és az elfogadás. ó érzés az
itt élőknek a kossuthos közösséghez
való tartozás.
Az interjút készítette:
Horváth Tibor

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
Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség
Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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Én már iskolás vagyok V.
A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.
Bemutatkozik a Nagykőrösi
Arany János Általános Iskola 1.a osztálya.
Igazgató: Dr. Szenczi Árpád
Tanítók:
Bartáné Járó Anita, Farkasné Sasinszki Mónika
Névsor: Bakó Márton, Bárány László, Bekő András
István, Bekő László Albert,
Birinyi Zita, Bisztricsány
Nimród, Danóczi Gergő, Fejes Kornél, Futó Dominik
Tamás, Győri Gréta, Kelemen Barnabás, Kordik Nita,
Kosch Tamás Alfréd, Olajos Péter, Pálinkás Lilien,
Petrák Dávid János, Róka
Hanna Dorka, Rusvai Ákos
István, Sallai Petra, Szabó János Gábor, Szabó Zita

Erika, Szarka Gergely Dominik, Szenczi Maja, Taródi-Nagy Dávid, Varró Benita, Veres Laura, Zombori Luca

Bemutatkozik a nagykőrösi Arany János Általános Iskola 1.c osztálya.
Igazgató: Dr. Szenczi
Árpád
Tanítók: Kesztyűsné Vikartóczki Márta, Andorkó Viola.
Névsor: Barna Lili, Bogáromi Bendegúz, Bogdán Botond, Bordás Alex,
Buzsák Gábor, Csengődi
Áron Olivér, Farkas Flóra,
Illés Dénes, Jóni György,
Karai Anna, Kis Alexandra Zita, Kiss Vilmos Károly, Lassu Nándor, Mészáros-Ady Tamás, Nagy
Hajnalka, Nagy Hanna,
Nagy-Gombai Noel Attila, Pécsi-Dézsi Herman,
Perlaki Kata Emma, Radics Ádám, Sáfár Danica,
Sáfár-Nagy Viktória, Szíjj
Zsolt, Szűcs Marcell Attila, Tóth-Kozári Kende,
Wágner Zente
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Ön beadta már az adategyeztető lapot?
Folyik az adategyeztetés, hogy
minél előbb utalhassák/folyósíthassák az immár megszűnt
Víziközmű-társulat érdekeltjeinek azon 29 ezer forintot,
amelyről már tavaly augusztusban döntött a képviselő-testület. Mint ismeretes a Nagykőrösi Víziközmű Társulatnál
mintegy 217 millió forintos
maradvány keletkezett, melyet
nem osztott fel a tagok között,
hanem egy külön számlára
átutalt az Önkormányzatnak,
meghagyva, hogy ahhoz semmilyen jogcímen nem nyúlhat
az Önkormányzat. Egyes vélemények szerint a leggyorsabb
megoldás az lett volna, ha a
Társulat nem utal az Önkormányzatnak, hanem inkább
tagjainak osztja vissza a 217

eső hozzájárulási részt, azok,
ahogy a 94 ezer forintot sem
kapták meg, úgy ezt a pénzt
sem kapják meg.

millió forintos összeget, de
nem így lett.
A feladat végül az Önkormányzatra maradt, ráadásul a
külön számlára utalt összeghez hosszú ideig nem nyúlhatott az Önkormányzat, ez
az akadály most elhárult. Az
Önkormányzati Hírek közölte
is az adategyeztetést szolgáló formanyomtatványt, mely
kapcsán Dr. Czira Szabolcs
polgármester is kérte, mielőbb töltsék ki és jutassák
vissza az érintettek.
A 2019. augusztusában meghozott képviselő-testületi határozat szerint 5893 érdekeltnek érdekeltségi egységenként
29-29 ezer forintot biztosít az
Önkormányzat. Akik azonban nem ﬁzették be a rájuk

Miként
jött ki
a 29 ezer
forint?
Ez kiderül a 2019. augusztusában a testület által tárgyalt
anyagból.
A Társulat 217.251.476 forintot utalt át maradványként.
Ez azonban nem egészében
felosztható, hiszen a Társulat
által nyújtott információ alap-

ján, jelentős része a korábban
önkormányzati támogatásként
adott, de a Társulat által 437
érdekeltnek ki nem ﬁzetett
94.630 forintok. A 94.630
szorozva 437-tel, nem kevesebb, mint 41.353.310 forint.
Továbbá a Társulat tájékoztatójában szereplő adat alapján
5.078.144 forintos túlﬁzetéssel is számolni kell, amivel
együtt immár több mint 46
millió forint nem osztható fel
a kettőszáztizenhétmillió-kettőszázötvenegyezer-négyszázhetvenhat forintból. Felosztható tehát 170 millió 820
ezer 22 forint. Ezt kell osztani
5893-al, így jön ki a 28.987,
azaz kerekítve 29 ezer forint.

Adategyeztető lap Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testületének
92/2019. (VIII. 29.) önkormányzati határozatában biztosított
támogatás nyújtása érdekében
A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésre a megfelelő adatok beírásával!

A folyósításhoz szükséges adatok
1. Kérelmező neve:
2. Születéskori neve:
3. Születési helye:

Születési ideje:

-

-

4. Anyja születéskori
neve:
5. Elérhetősége

Telefon:

E-mail:

6. Bejelentett lakcíme:
7. Érdekeltség helye*:
8. Az önkormányzati támogatás folyósítását az alábbi számú fizetési számlámra kérem, mely felett rendelkezési jogomvan:
-

vagy

postai úton a megjelölt bejelentett lakcímemre kérem folyósítani.
* Érdekeltségi hely: Az a helyszín, ahol a csatornázási beruházás megtörtént.

A kitöltött és aláírt formanyomtatványt a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalba postai úton vagy személyesen
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) lehet benyújtani.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:.......................................... , ..........év .........................hónap ..... nap
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