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FIGYELEM! ÓRAÁTÁLLÍTÁS!
Ne feledje! Kezdődik a téli időszámítás: 2020. október 25., vasárnap 

hajnalban 3.00 órakor 2.00 órára kell visszaállítani az órát.

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester minden munkanap 
reggelét azzal kezdi irodá-
jában, hogy a beérkezett 
adatlapok alapján intézke-

-

látható a polgármester be-
tartja, amit ígért, teljesíti, 

tavaly októberben. Együtt 
sikerül!

HT

Ezzel kezdi minden reggelét 
városunk polgármestere…

KŐRÖSI 
SZÁM(ok)

A mai napig, 2020. október 14., szerdáig 
összesen több, mint

2750 db
 

Vagyis az érdekeltek közel

50%
és kérte a támogatást.

 

ÚJABB BERUHÁZÁS INDUL!
Közlekedjünk figyelmesen!

Október 19-én indul a bel-
területi csapadékvíz elve-
zetés fejlesztése érdekében 
megvalósuló beruházás 

 A munká-
latok a Ceglédi út mentén 

-

területen ideiglenes forga-
lomszabályzó táblákra kell 

-

A teljes beruházás Nagy-
-

-
leti csapadékvíz elvezeté-

pályázattal elnyert támo-

Mint arról korábban hírt 
-

belterületi csapadékvíz-el-
vezetés létesítményeinek 

-

sítésére a Pénzügyminisz-
-
-

A beruházás további 

 
olvashat.
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lakosokat. Gazdag Lászlónak hív-
-

lettem Budapesten. Édesanyám 
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-
dafokon végeztem majd a Deák 

-

-

-
-

-

-
-

magam.

Kolping Iskola – tornafelszerelés

Hagyományokhoz híven az idei tanévben is a Kolping Suli Alapít-
-
-

„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, 
mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.”

Imádkozni tanulok
-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
tak össze. 

-

-

nehézséget. És mégsem ugyan-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
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Dr. Körtvélyesi Attila: „A kisembereknek a sértegetését 
én nagyon szépen kérem, fejezzék be”

Dr. Körtvélyesi Attila alpol-
-

tületi ülésen, kapcsolódva 
Nagy Balázs alpolgármester 
fölszólalására elmondta: 
„Én megdöbbenve hallom, 
hogy már megint a kisem-

embereket sértegetik. Ez 

már felmerült tavaly októ-
berben is (az ellenzéki saj-
tóban – a szerk.), majdnem 
hogy: ,akinek nincs diplo-
mája, az nem ér semmit'. 
Ugyanolyan értékes embe-

-
ki megteszi a maga köte-
lességét, megtesz mindent 

a családjáért, megtesz min-
dent azért, hogy szerettei 
boldoguljanak, és jól érez-
zék magukat. Ez nem dip-
loma, nem tanulás kérdése, 
ez maga az, hogy az ember 

-
dent megtesz azért, hogy 
ellássa azt a feladatot, amit 
a Jóisten rábízott. A kisem-
bereknek a sértegetését én 
nagyon szépen kérem, fe-

lenézni! Azok az emberek 
– mint amit Nagy Balázs al-
polgármester úr is említett 
– az ágdaráló gép kapcsán 
ott dolgoznak, becsülettel 
látják el a munkájukat, nap 
mint nap azért dolgoznak, 

közterei tiszták, szépek, 
rendezettek legyenek. Ne 

nézzük már le ezeket az 
embereket! Nekik köszön-
hetjük, hogy ilyen körül-
mények között tudunk a 
városban is élni, a feladatot 
tisztességgel ellátják. Tehát 
én azt kérném, hogy a ki-
semberek sértegetését most 
már tényleg hagyják abba. 
Nem attól válik vala-
ki jó emberré, ha dip-
lomás, vagy nem attól 
válik, mert egy pozíci-
ót megkapott, hanem 
attól, hogy mit tett le 
az asztalra” – fogalma-
zott dr. Körtvélyesi At-
tila alpolgármester.

megtekinthetik az Önkor-
mányzati Hírek facebook ol-
dalán.

HT

Ezúton tájékoztatom az 

beadásával kapcsolatban. Az 
oltást minden érvényes biz-
tosítási jogviszonnyal ren-

ingyenes. Az oltások beadá-
sára 10. hó 20-a után lesz le-

 A fennakadásmen-
tes betegellátás érdekében 
kérjük, hogy minden érintett 

vagy e-mailben egyeztessen 
saját háziorvosával az oltás 

-
zó háziorvosok kérik, hogy 
a berendelt lakosok 

1. pontosan jelenjenek meg a 

2. csak egészséges állapotban 
oltassák be magukat (láz, 

3. viseljenek az orrot is elfe-

4. tartsák a 1,5 m távolságot.

Az oltások kisebb csoportok-
-
-

zés szempontjából fokozot-
tan veszélyeztetett helynek 
számít. Ezekkel a szabályok-
kal az egészséges páciense-

-
sét kívánjuk elkerülni.

Tisztelettel: 
dr. Lakatos Attila

Fotó: illusztráció, forrás: szimpatika

Hirdetés
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November 1-jétől

20 százalék os béremelést 

kapnak az ápolók

2020 november elsejével 20 
százalékkal, 2022 január 1-vel 
további 30 százalékkal emelik 
az ápolók bérét – közölte a csü-
törtöki kormányinfón Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget 

múlt évek hasonló intézkedé-
seit is beleértve – összesen 72 

vosoknál, a bértábla alapján 
125 százalékos növekedés jön 
– mondta Gulyás Gergely, Mi-

niszter a szerdai kormányülés 
legfontosabb döntéseit ismer-

zidensnek is 613 ezer forint 
bruttó jövedelme lesz, egy 40 
éve dolgozó orvosnak 1,7 mil-

ben 788 ezer, illetve 2,1 millió 
forintra emelkedik, míg az 
emelés végén 875 ezer, illetve 
2,4 millió forint lesz a kereset – 

 A kormány az ápolói bér-
emelést is kiemelten kezeli, 

Jövőre a háziorvosok a

bértáblában szereplőnél nem 

kereshetnek kevesebbet

háziorvosok a bértáblában sze-

kereshessenek – mondta Gu-
lyás Gergely Miniszterelnöksé-

 Jelezte: a részletszabályokat 

egyeztetnek még a Magyar 

ter korszakhatárnak nevezte 
az orvosi béremelést, és rámu-

orvosi bértáblából kiindulva – 
125 százalékos növekedés va-

 Kifejtette: egy három éve 
dolgozó rezidensnek, akinek 
nincs szakorvosi végzettsége, 

rintos bére lesz, egy negyven 

vel bíró orvos közel bruttó 1,7 

Gyász
Fodor Gyuláné sz. Magó Magdolna (1934)

Földes Györgyné sz. Kiss Erika (1967)
Péczeli Ambrusné sz. Pap Irén (1953)

Kecskeméti József (1959)

EGYSÉGBEN A NEMZET:

AZ ORVOSOK, AZ ÁPOLÓK

ÉS A HÁZIORVOSOK BÉRE IS

JELENTŐSEN EMELKEDIK
éve dolgozó rezidens bruttó 
788 ezer forintot, a több mint 
40 éve dolgozó orvos bruttó 

11 éve dolgozó orvosnak 1,260 
millió forint lesz a bértábla sze-

nuár 1-jével az említett kategó-

a másodikban közel 2,4 millió 
forint lesz a bér, míg a harma-
dikban mintegy 1,4 millió fo-

 Jelezte: felfelé 20 százalékos 

rint az orvosi bértábla szerinti 
legmagasabb bér – ügyeleti díj 
nélkül – 2,8 millió forint felett 

az egészségügy történetében 

ezzel a hálapénzt ki tudják ve-

örömnek nevezte, hogy mind-

javaslata alapján valósulhat 

Egy év börtönnel büntetik

a hálapénzt

tik a hálapénz adását és elfo-
gadását is – derül ki az egész-
ségügyi törvény módosításáról 

valaki hálapénzt ad, vagy el-

is szankcionálta a vesztege-
tést, most ezt terjesztették ki az 

vaslatban az is szerepel, hogy 
az orvos, vagy ápoló a kezelés 
után, vagy (ha a beteget kór-
házban kezelik) kéthavonta 

százaléka, vagyis nagyjából öt-

MEGÚJULÓ ZÖLDFELÜLETEK,

Az elmúlt hetekben is sok, a 
városunk életére és minden-
napjaira pozitív közfeladatot 
látott el a KÖVA-KOM Non-

A tájékoztatóból megtudtuk, 

két alkalommal történik, szük-

az ürített mennyiség 4500 kg 

déklerakó felszámolási prog-
ram, szeptemberben 9120 kg 

szótér mellett járdajavítás, illet-

matban van, eddig elhasznált 
3

zottság döntésének megfele-

folyamatban van, beszerzést 

A padkarendezés kiemelt 
szegély fölött, vagy kiemelt 

A zöldfelület karbantartás 
tekintetében a kétnyári növé-
nyek megérkeztek, a beültetés 

sebb virágágyak, valamint a 
hagymások beültetése a héten 

HT
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30 éves a nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kar

A megjelenteket Dr. Méhes 
Balázs dékánhelyettes köszön-
tötte. A 89. zsoltár 1 és 4 ver-

-
en Dr. Szetey Szabolcs refor-

egyetemi docens igehirdetését 
hallhatták a megjelentek. Kö-

Őszi álmok I. –avagy a határsértők
Vannak határok, amiket magára 
valamit is adó ember nem lép 
túl. Persze mit is várunk attól, 
aki megjárta a csúcsot a Jóis-

megélni a boldogságot, amit 
kapott. Talán a lelkét bántotta 
a fény? Talán a csúcsra is ma-
gával cipelte örökös kisebbség 
érzetét? Talán volt egy pont, 
amikor levetve azt, megszaba-

lökhette volna, hogy végleg 

felszabaduljon, s boldoggá 
váljon? De valami mégis hoz-
záragasztotta ezt az örök súlyt, 
s ahelyett hogy ledobta volna, 

ugrott a mélybe, az pedig húz-
ta, húzta… Lejjebb és lejjebb… 
Ahogy zuhant önmaga döntötte 
le mindazt, amit az évek során 
szerencsével, tudással, mindegy 
is miként, de elért. Befelé fordu-
ló, önmagát is becsapó, önámító 

-

rel kihasználtak. Mégis, valami 
furcsa melegség járta át. Befelé 
fordulva, önmagát becsapva, 
önámítással viaskodva saját ma-
gával, kihasználtan… És mégis 
végre azt érezte, csak róla szól 

megjelentethet, aki mások ott-
honába is beleshet, miközben 
a másik otthon küzd a beteg-
séggel – futott át a gondolat Pé 
agyán, az interneten vele szem-

tulajdonosa kapcsán, miközben 
értetlenül olvasta miként is pró-
bálja valaki betegségét teregetni 

Apró cseppek koppanása kezdte 
szitává változtatni gondolatait, 
mint apró, csatába hívó dob-

S valahogy azt érezte, még foly-
tatódni fog ez a furcsa, a való-
ságtól elrugaszkodó álom…

zös imádság, majd a 90. zsol-
tár 1 és 9. versének éneklése 
után Dr. Czine Ágnes rektori 
feladatokkal megbízott rektor-

fel Dr. Méhes Balázs. Nagy-

nevében Dr. Körtvélyesi Attila 

alpolgármester köszöntötte az 
ünnepséget.

-
-
-

kán tartotta meg ünnepi beszé-
dét. Dr. Szenczi Árpád, a kar 

-

Dávid István címzetes egye-

Az ünnepi ülést a Himnusz kö-
zös éneklésével zárták.
 A járványügyi készültség mi-
att korlátozott létszámú ven-
dég részvételével tartották 
meg a rendezvényt, melyet az 

-
-

készült felvétel. 

Közvetlen link: https://www.
facebook.com/karoli.gaspar.
reformatus.egyetem/vide-
os/335162367548115/
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Lakossági tájékoztató a Nagykőrösi  
Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézetbe 

történő beléptetési pont változásáról

A Crown Magyarország Kft.

• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret

• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

• versenyképes juttatási csomag

HirdetésHirdetés

 

Szárazbab leves füstölthússal 

Túrós  

Káposztás tészta 

Zöldségkrém leves 

Rakott burgonya savanyúság 

Fokhagymás szelet tészta 

Sertésragu leves 

Rizskoch 

Rántott karfiol Franciasaláta 

Pirított kiskocka leves 

Töltött káposzta 

Sült hús petrezselymes 
burgonya savanyúság 

 
 

Nemzeti Ünnep 
október 23. 

 

43.HÉT – Október 19.- 22. 

2020. október 6-tól (kedd) a Szak-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

nem adható!

-

-

-

 

 

dr. Czira Szabolcs
dr. Nagy László

dr. Hor-
váth Imre
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Elbukott az ellenzéki 
szivárványkoalíció

Koncz Zsófi a, a Fidesz-KDNP je-

löltje nyerte az időközi or szág-

gyűlési választást Borsodban. 

Több mint 99 százalékos feldol-

gozottság után a Fidesz jelöltje 

50,87%-kal vezet, a baloldal je-

löltjének 45,9%-a van. 

Koncz Zsófi a, a Fidesz-KDNP jelöltje 
nyerte az időközi országgyűlési vá-
lasztást Borsodban. Több mint 99 
százalékos feldolgozottság után a Fi-
desz jelöltje 50,87 százalékkal vezet, 
a baloldal jelöltjének 45,9 százaléka 
van.
Mindez azt mutatja, hogy meg-

bukott az ellenzéki szivárvány-

koalíció.

Az eredmény egyértelműen azt mu-
tatja, hogy Borsodban elbukott az el-
lenzéki összefogás, az emberek nem 
kértek a baloldalból. Bíró László, az 
ellenzéki képviselő-jelölt korábban 

judapestnek titulálta a fővárost, a 
romákat pedig Sztojkáknak nevez-
te, akiktől szerinte meg kell védeni 
Magyarországot. Bíró szombati kam-
pányában személyesen vett részt a 
főpolgármester, Karácsony Gergely, 
aki azt mondta: mindezek ellenére 
hitelesnek tartja a jelöltet.
Orbán Viktor gratulált Koncz 

Zsófi ának

Orbán Viktor miniszterelnök a közös-
ségi oldalán gratulált Koncz Zsófi á-
nak, aki a Fidesz-KDNP jelöltjeként 
megnyerte a borsodi időközi országy-
gyűlési választást vasárnap.
„Gratulálok, Koncz Zsófi a! Édesapád 
most nagyon büszke lenne rád, ahogy 
mindannyian azok vagyunk” – fogal-
mazott a kormányfő Facebook olda-
lán. Hozzátette: „találkozunk a parla-
mentben!”

Forrás: hirado.hu, MTI

„Amit megígértek, 
betartották. 

Köszönjük!”
 Köszönöm a polgármes-

nek, hogy elintézték azt, 
hogy 29 ezer forintot kap-
hassunk, nagyon jól jön 
ez a pénz. Amit megígér-
tek, betartották. Köszön-
jük szépen, én már meg 
is kaptam a pénzt. Szerin-
tem az a sok ezer ember, 
aki tavaly önökre szava-
zott most elégedett lehet, 
hiszen önök ígértek 29 ez-
ret, amit most meg is kap-
nak. Akik pedig 150 ezret 

akarnak, azok kérjék azok-

is teljesítenék, amit ígér-
tek, azonban ide a rozsdás 

gyárat, úgy ezt a pénzt 
is csak behazudták. A lé-
nyeg ami lényeg, köszö-
nöm még egyszer, hogy 
a 94 ezer forint után most 
29 ezer forintot is küldtek. 
Így elkészült a szennyvíz-
bekötés, az utam leaszfal-
tozták és még több, mint 
120 ezer forintot is kap-
tam. Csak egy szó: köszö-
nöm.

Elbuktak Zágrábék
(véleménycikk)

szerencsét Zágráb Nándor 
kampánytevékenysége a Bor-

 Pedig Zágráb még 
az eredményváró rendezvé-
nyükre is meghívást kapott, 
lehet azért, hogy vereség ese-

mely szavak ilyenkor a leg-
jobbak. Vereség lett a vége, 
nem is kicsit verték el az el-
lenzékit, 1700 szavazattal, 
azaz 5%-kal. Nem hozott te-
hát eredményt se Márki-Zay, 
se Karácsony, de még Zágráb 
Nándor szereplése sem. Ez 

is. A legjobb mégis Zágráb 
felettesének (már nem Vol-
ner János az), Jakab Péternek 
a bohóckodása volt, mert azt 
találta mondani durcizás köz-
ben, hogy a Fidesz retteghet. 
Jelen cikk írója még nem lá-

nök úrnak a fantáziája, mint 
tudjuk, elég színes. Akárcsak 
a szivárvány, azaz a koalíció, 
amibe a Jobbik belemászott. 
Azért Jakab úr annyira nem 
volt nagylegény, hogy más-

nap bemenjen munkahelyére 

ván nem az ünneplés merít-
hette ki. te-

 A Fidesz jelöltje 

lenzék megszorongatni sem 
tudta. Nem kell tehát félni 
2022-ben sem, a szivárvány 
csak ideig-óráig tündököl, 

sa pedig múlt vasárnap meg-
indult…

HT

– ITT VANNAK A RÉSZLETEK!

Mint az bizonyára többek-

busz-állomáson, melynek 
egy része leszalagozásra is 
került a napokban.

Lapunk a VOLÁNBUSZ 

a felújításról, a lakosság és 
az utazók hiteles és pontos 

tájékoztatása érdekében. 
A Kommunikációs Igaz-
gatóság az alábbi választ 
juttatta el lapunkhoz: „Kö-
szönjük megkeresését! Tá-
jékoztatjuk, hogy a nagy-

karbantartási munkálatokat 
végzünk. Az épület kupolá-
jában – a korábbi beázások 
megszüntetése érdekében 
– cseréltetjük az üveget, 
valamint a kupola és a te-

pedig újra mázoltatjuk a 
kupola alatti faszerkezetet.”

HT
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Hirdetés

Elkezdődött az őszi gréderezés

 gépgyártó
felvételre keres 

vagy betanítható dolgozót.

az ütemezéshez igazodóan tá-

hogy a BÁCSVÍZ 

tájékoztatást 

HITELES ÉS PONTOS 
TÁJÉKOZTATÁS A BÁCSVÍZ 

SZÁMLÁZÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN!

Több külterületi útszaka-
szon is javítják a földu-

Zrt. koordinálásában. Nagy 
Balázs alpolgármester a 
helyszínen tekintette meg 
a munkagép elindulását, 
egyeztetett a munkálato-

kat irányító szakemberrel 
és lapunknak elmondta: 

geink szerint évente több 
alkalommal igyekszünk a 
külterületi utak állapotát 

sebben tudják igénybe ven-
ni azt.”
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Írók, szerkesztők, újságírók,  
tv-s szereplők hada Nagykőrösön

adásával a vendége-
ket.
 Ezt köve-
tően az Or-
s z á  g o s 
Könyvtá-
ri Napok 
ke r e t é -
ben ke-
rült sor 
az „Üzenet 
a könyv-
tárból” című 
előadásra 2020. 
október 8-án, csütörtö-
kön, a Szabó Károly Városi 
Könyvtárban. Vendégek vol-
tak Győrfi Pál, az Országos 
Mentőszolgálat szóvivője és 
R. Kárpáti Péter színmű-
vész. A téma pedig a nap-
jainkat leginkább meghatá-
rozó világjárvány volt.

Legyél Te 

a Könyvkirály

2020. október 9-én, pénte-
ken megalakult a X. Nagykő-
rösi Könyvbirodalom a városi 

gyermekkönyvtár-
ban. A „Legyél 

Te a Könyvki-
rály” című 
o lvasást 
n é p s ze -
r ű s í t ő 
v e r s e -
nyen egy 

éven ke-
resztül há-

rom korcso-
port mérte össze 

a tudását, melynek során 
mindegyik csoportnak 20-
20 könyvet ajánlott elolva-
sásra a gyermekkönyvtár.
 Az október 9-i eredmény-
hirdetés során a jól megér-
demelt jutalmakat Juhász 

Nándor, a Nagykőrösi Arany 
János Kulturális Központ 
igazgatója adta át a gyere-
keknek.
 Az idei győztes, akinek a fe-
jére felkerülhetett a korona  
Schleisz-Bognár Kristóf 
lett, az Arany János Refor-

Ebben az évben is megren-
dezésre került az Országos 
Könyvtári Napok, melynek 
során több híres vendéget 
tudhattunk városunkban. 
Október 6-án (kedden) a 
Száz éve SZÚR! című könyv 
bemutatóján vehettek 
részt az érdeklődők, ahol 
pódium beszélgetés és ze-
nész előadás várta az érdek-
lődőket.
 Azt est házigazdája Borsi 

László volt (a Száz éve SZÚR! 
című könyv szerkesztője és 
a Magyar Újságíró váloga-
tott vezetője), emellett az 
est vendégei között Borsi 

Gergely (a Nemzeti Sport 
korábbi újságírója, a Száz 
éve SZÚR! c. könyv egyik 
meghatározó szerzője, az 
újságíró válogatott oszlopos 
tagja) és Straub Dezső (Já-
szai Mari-díjas színész, a szí-
nész válogatott tagja) fog-
lalt helyet.
 A könyvbemutató után 
Bodnár Vivien (énekes-szí-
nésznő) szórakoztatta elő-

mátus Általános Iskola és 
Óvoda 6. osztályos tanulója.
 A versenyen részt ve-

vők az alábbi rangokat 

nyerték el a Könyves Biro-

dalomban:

Könyvkirály:  
Schleisz-Bognár Kristóf 

A/6. b
Főkönyv-hercegnő:  

Pap Kitti A/3. a
Könyvhercegnő:  

Schleisz-Bognár Nóra A/3. b
Könyvgrófnő:  

Danka Tímea II.R./4. a
Könyvbárónő:  

Pap Ágota AJRG/8. a

Könyvlovag címet nyertek: 
Szabó Vince 4.b, Szappa-

nos Dávid 4.a, Farkas Vik-

tória Lili 4.b, Farkas Katalin 

Angyalka 3.c, Füle Barbara 

Katalin 6.a, Arany Viola 4.b, 
Margit Levente 4.a, Margit 

Zsombor 4.a, Lencsés Erzsé-

bet 3.b, Protovin Dániel 7.a, 
Szappanos Petra 7.a, Kiss 

Anna 5.b, Nagy Ádám 8.c és 
Salamon Tünde 9. osztályos 
tanulók.
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Óriási csapatmunkával és La-
kosa Ákos extra teljesítményé-
vel, hatalmas hátrányból for-
dított és nyerte meg az idény 

-

meccsét papíron hazai pályán 
-

ban a járványhelyzet miatti 
kormányrendelet értelmében 
a helyszín nem lehet iskolai 

„albérletet” edzeni is és a 
meccseik megrendezésére is. 
Október 10-én, szombaton a 

-
si sportcsarnokban fogadták 
az évek óta az „A” csoportba 
feljutásért versenyt futó veszp-
rémieket.
 A szerb légiós vezérelte ven-
dégek a második negyedben 

szert, de a küzdeni tudásból is-

megfordították a meccset és 
-

tékban nagyon értékes sikert 

bemutatkozott újabb két nagy-
Szrapkó Ádám 

és Kakulya Sándor. 

 17, -

-
 4,  2, Kónya 

 2, Szrapkó Ádám, 
Kakulya Sándor; 

, 
Sándor

 
Megtépázott csapatunkkal 

Gratulálok mindenkinek, a 
játékosoknak, a szurkolóknak 

Győzelem, győzelem, győzelem!

JUDO HÍREK
Az elmúlt hétvégén szombaton 

bajnokságát rendezték meg 
igen szigorú – a járvány elleni 

-
tonsági intézkedések mellett. 

emellett a parázs küzdelmeken 
is látszott, hogy ez a korosz-
tály is ki volt már éhezve arra, 

egy bronzérmet tudtak sze-
rezni, az ügyeletes éremhal-
mozó  révén, 
míg  szépen helyt 

-
lyen végzett.  és 

 helyezetlenül 

-
battán vettek részt a diák és a 

-

versenyén, ahol az országos 
-

valamelyikén fejezte be a ve-

eredmények, de a felkészültsé-
gen és a formán még van mit 
javítani. A versenyen aranyér-
mes lett , 

 és . 
Második helyezést értek el és 

, , 
, -

,  és -
. bronzérmes helyen 

, 
, -

helyezést ért el -

. Október 17-én a 
-

vetkezik Cegléden, míg októ-

-
ten. 

-

Cseh Roland

-
-

-

Kovács Szabolcs 
-

Fülöp 
Csaba

Boros Gergely -

-

7 góllal
-

Kovács Szabolcs Boros 
Gergely

-
-

-
-
-

 

Dabas-Gyón FC II. 

2020. 10. 17. szombat 

Dabas-Gyón FC 
Sporttelep
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Újra vásár Nagykőrösön!
Látogasson ki Ön is október 25-én

vasárnap a Dömötör-napi vásárba!

Sikeres pályázatok
a kulturális központban

mogatás mellett számos 

Őszi séta a Pálfájában
- írta a Pálfája Oktatóközpont

Bálint Zoltánné
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GYÓGYSZERTÁRI  
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PATIKA PLUSZ 

GYÓGYSZERTÁR 

 
EZÜST PATIKA 

GYÓGYSZERTÁR 

Hirdetés

ORVOSI 

ÜGYELET 

TELEFON SZÁMA:

53/350-377

Hirdetés

 

 

• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtudás,

• automata gépek karbantartásában, karbantartás 
szervezésében szerzett tapasztalat

• karbantartási utasítások és tervek készítésében 
szerzett tapasztalat

Balogh Antalné Aranka 6 gyermek édesanyja boldogan vette 
át az utalványt, melyet kapott. Nagyon dicsérte a húspultot 
és a kiszolgálást, mindig vásárolnak húsféléket, ha erre 
járnak, ugyanis a város másik részén laknak. Az utalványból 
szintén húst vesznek, és a gyerekek kapnak mellé valami kis 
ajándékot, amit szeretnének.
 Héjas Katalinnak szintén 6 gyermeke van, a legkisebb 4 

költik el a 10.000 ft-os utalványt. Amikor betérnek a 
TIBIKER-be akciós húsárukat és tésztát szoktak venni. Az 
akciókat folyamatosan követik, a kiszolgálással elégedettek 

ajándéknak. 
 Nagyon jónak találják az évek óta tartó utalványos segítséget, 
amit minden hónapban a rászoruló családok kapnak!

A TIBIKER  csapata 
szeptemberben is segített!
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Mikis Alexandra Edit és Takács Zsolt
Október 10-én szombaton

örökre összekötötték életüket.
 

Új szolgáltatásokkal várja 
 a vendégeket 

Hosszú ideje gondolkodtunk 
azon, hogy valami újítást kellene 
becsempészni a Tímár Ház szol-

nagy volt az igény az étkeztetés-
re és tapasztalataink azt mutatták, 
hogy a kisebb rendezvények, mint 

-
sok és vásárok felkelti a kedves 

En-
nek okán úgy döntöttünk neki 
látunk terveink megvalósításá-
hoz. -
tetést tekintve – ki kellett találni, 
hogyan is nézzen ki a menüsor. Itt 
tudtunk a Nagyi Hami több éves 
tapasztalatára támaszkodni. Éte-
leink szállításra készek, de akár 
helyben is fogyaszthatóak.

-
-

zatos menü ajánlattal várjuk 
kedves vendégeinket.

-

gel 7 órai nyitással várjuk az arra 
-

tunk mellett szendvicsek széles 
választékából szemezgethetnek, 
válogathatnak.
 Hogy a változások sora még ne 
érjen véget, szeretnénk megemlí-
teni, hogy mostantól még maga-
sabb színvonalon tudunk rendez-
vényeket szervezni udvarunkban, 
hiszen immár nem csak a helyszín 
és az italok garantáltak, hanem az 
étkeztetést is megoldjuk legyen 

szü li napról vagy évfordulóról 
a Tímár Ház szeretettel várja 
önöket.
 A menüvel és a rendezvények-
kel kapcsolatos további tájékoz-
tatásért bátran keresse fel a Tímár 
Ház facebook oldalát, forduljon 
hozzánk bizalommal.

Üdvözlettel: A Tímár Csapata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – NAGYKŐRÖS, BELVÁROSI 
PIACCSARNOKBAN LÉVŐ ÜZLETHELYSÉG 

HASZNOSÍTÁSÁRA KIÍRT NYÍLT PÁLYÁZAT

-

-
-

-

-
-
-

-

-
-
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Ebben az évben Oktatási Hi-
vatal Bázisintézménye címet 

-
-

Kisné 
Rózsa Ibolyát -

 Kérem meséljen az Okta-
tási Hivatal Bázisintézménye 
díjról.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

 Mit jelent eme cím elnyeré-
se az iskola és annak tanulói 
számára?

-
-
-

-
-

Harcziné 
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

 

-

-

… így szorosabb kapcsolatot ápolhatunk 
hasonló középiskolákkal…

Légy vidám 
a Rákóczi iskolában!

-

-

-

Együtt sikerült:
Nagy Balázs bejelentése nyomán 

a KÖVA felszámolta 

Nagy Balázs alpolgármester az elmúlt hetekben felvette a 

már korábban is beszámolt. Most azonban megtörtént az 

-
lázs lapunknak elmondta: „Sikeresen felszámoltunk több 
hulladéklerakót a városban és a külterületeken egyaránt. 
Köszönöm azoknak az állampolgároknak, akik jelzésük-

szakembereinek, hogy gyors intézkedésükkel sikerült egy 
-

letért. Együtt sikerült.”
HT
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Élményfestés 
Nagykőrösön!

2020. október 10-én, szombaton Élményfestésre várták 

2020. szeptember 24-i testületi 
ülés keretében, idén is sor került 

Díjátadó ünnepségre. Ebben az 

ládjával.

és szabászként is tevékenyke-

nek szenteljék szabadidejüket. 
Így a szabászat mellett uborkát 
és zellert is termesztettek saját 

tevékenykedtek. A gyermekru-

alapanyagokból készült tortákat, 
süteményeket és fagylaltokat ké-
szítenek. A családi vállalkozás-

lato University Bologna fagylalt 
akadémia továbbképzésen és 
francia mono desszert kurzuso-
kon vettek részt, emellett Olasz-
országban és Franciaországban 
is gastro utazásokon is jelen vol-

fagylaltja díjat szerezték meg az 

lyezést érdemelték ki a Fenséges 

tortájukkal.

rászda üzemelését, a vendégek 

2020. évi Nagykőrösiek Nagykőrösért
III. rész

Marsa Éva Heléna és férje, Marsa József

a cukrászat szakmai részét végzi 
és felügyeli.

szakmai elhivatottságukért, 

tevékenységükért, 

adományozza 
Marsa Éva Heléna és férje, 

Marsa József részére.
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Én már iskolás vagyok  VI.

 
 

 

Balázs Áron Nán-
dor, Bari Liliána Valentina, 
Dima Zoltán Jákob, Demcsik 
Bernadett, Fajka Olivér, Fa-
ragó Sándor, Jakab Amália, 
Karikó Lili Mónika, Kisbai 
Hanna, Lagzi-Kovács Péter 
Kevin, Márton Ákos, Mocsai 
Alexandra, Nagy Petra Lo-
retta, Nagyhajú Rajmond, 

-

-
bor, Tóth Léna, Vas Jázmin 
Anitta

-

-

 

 

 

Antal Alíz Liza, 

Borbás Attila Bence, 

Mira Dorka, Faragó Han-
na, Farkas Bíborka, Fehér 

Flórián Anna Sára, He-

Dávid, Kis Máté, Ko-
hon Johanna, Kolompár 

Brigitta, Szabó Domi-

Alex, Urbán Ronetta


