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„Ön, mint országgyűlési képviselő
ennek a történelmi folyamatnak
vált részesévé,
„
alakítójává

Az Országgyűlés megbecsülése és
tisztelete jeleként Szabad György
házelnök arcképével ellátott emlékérmet kapott dr. Czira Szabolcs polgármester, városunk volt országgyűlési
képviselője.
A Kövér László házelnök által a
polgármesternek írt levélben többek
között olvasható: „Három évtizeddel
ezelőtt, az első szabadon választott

népképviselet megalakulásával állt
helyre hazánk 1944. március 19-én elvesztett állami önrendelkezése és alkotmányos rendje. Ön, mint országygyűlési képviselő ennek a történelmi
folyamatnak vált részesévé, alakítójává.”
Dr. Czira Szabolcs lapunknak elmondta: „Nagy megtiszteltetés ért, hogy
a kezemben tarthatom Kövér László házel-

nök úr levelét és ezt az emlékérmét. Soha
nem fogom elfelejteni, hogy ezt az érmét is
a nagykőrösieknek köszönhetem, akik 1998
és 2014 között az Országgyűlésbe küldtek,
hogy képviseljem őket, szeretett városomat és az egész választókörzetet. Még ennél a csodálatosan megmunkált érménél is
nagyobb megtiszteltetésnek tartom, hogy
engem nem politikai háttéralkuk, paktumok, hanem a nép, a választói akarat tett
meg képviselőnek. Minden alkalommal
egyéniben sikerült elnyernem az Önök támogatását. Köszönöm! Köszönöm minden
nagykőrösinek, különösen azoknak, akik
bíztak bennem, remélem országgyűlési
képviselői munkámmal a belém helyezett
bizalomnak meg tudtam felelni és lokálpatriótaként tudtam segíteni körzetünk
épülését-szépülését. Köszönöm azoknak
az embereknek a munkáját is, akik segítettek és mindvégig támogattak, így szerető
családomnak, továbbá a FIDESZ-KDNP
nagykőrösi szervezetének és mindenkinek,
akivel együtt sikerült fejlesztenünk szeretett városunkat, Nagykőröst. Együtt sikerült! Hajrá, Magyarország! Hajrá, Nagykőrös! Soli Deo Gloria!”
Az Önkormányzati Hírek Szerkesztőbizottsága szívből gratulál dr. Czira Szabolcs polgármesternek!
Horváth Tibor

Elkészült az M4 gyorsforgalmi út teljes Pest megyei szakasza
Elkészült az M4-es gyorsforgalmi út
teljes Pest megyei szakasza az M0ás körgyűrűtől Abonyig 62 kilométeren, közel 100 milliárd forintból
– mondta július 23-án, csütörtökön
Abonyban az innovációs és technológiai miniszter.
Palkovics László az M4-es gyorsforgalmi út Cegléd és Abony közötti
17,6 kilométeres szakaszának átadásán közölte, hogy ezzel a szakasszal,
amely 26 milliárd forintból épült meg,
elkészült a gyorsforgalmi út teljes
Pest megyei összeköttetése, és 2022
tavaszáig megépül a Szolnok elérését
és elkerülését biztosító Abony-Törökszentmiklós út is.

Palkovics László arról is beszélt,
hogy az év végére a települések kétharmadán élő 8,4 millió ember, az ország lakosságának 86 százaléka juthat
el legfeljebb fél óra alatt a gyorsforgalmi vagy kiemelt főúti hálózatig,
2025-re pedig az ország településeinek háromnegyedére igaz lesz, hogy
30 perces közelségben van egy négysávos úthoz.
Földi László, a térség egyik országgyűlési képviselője reményét fejezte ki, hogy a fejlesztésekből kimaradó, a Tápió vidéke egyes részeit az
M4-es hálózatba bekötő leágazások
is megépülnek majd a gyorsforgalmi
úthoz.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

2020. AUGUSZTUS HÓNAP

KÉPVISELŐ NEVE
Nagy Balázs
alpolgármester
8. számú
választókerület
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FOGADÓÓRA NAPJA
2020. augusztus 26.
(szerda)
14.30-15.30 óráig

HELYE
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (Nagykőrös,
Szabadság tér 5.
fsz. 11. szoba)

Szalay Ferenc szolnoki polgármester a miniszterelnöknek és a kormánynak mondott köszönetet a fejlesztések
forrását előteremtő gazdaságpolitikáért.
(MTI)

Gyász
Fehér Zsolt (1975)
Jancsovics József (1930)
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Új alapokra került a városvezetés
és a karate sportág közötti kapcsolat
Mint arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk,
Nagykőrösön egyeztetett
dr. Czira Szabolcs polgármesterrel és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesterrel
Shihan Furkó Kálmán
nyugállományú ezredes,
8 danos karate mester, a
Magyar Kyokushin Karate Szervezet elnöke, a Világszervezet technikai és
övvizsgabizottságának, az
Európai Kyokushin Karate Szervezet elnökségének,

és technikai bizottságának
tagja.
Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester a találkozót
követően elmondta, hogy
sok mindent sikerült tisztázni a sportág és Nagykőrös kapcsolatában és a
korábban valótlanul terjesztett dolgok ellenére is
sikerült közös nevezőre jutni, a megbeszélés kellemes
légkörben, előremutatóan
zajlott. A városvezető egy
könyvet is kapott a mestertől, aki ezt írta bele: „Tisz-

Levelesládánkból

Tisztelt
Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a háziorvosi, házi gyermek-

orvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet 1417. § alapján 2020. június
1-ével az az ÁEEK főigazga-

Közérdekű közlemény

telettel: Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester Úr részére
Shihan Furkó Kálmán 8 danos
Kyokushin Karate mestertől.

Nagykőrös, 2020. július 7.”

tója által átado� kinevezésem szerint én látom el
a Pest megyei háziorvosi
kollegiális szakmai vezetői
feladatokat.

Fen� �sztemnél fogva a
helyi alapellátást érintő
kérdésekben tárgyalási és
véleményezési joggal rendelkezem, így hamarosan
megkeresem Önt.
Üdvözle�el:
dr. Papp Kornél
Pest megyei háziorvosi
kollegiális szakmai vezető

A meg�szteltetés – úgy
gondolom – nem csak nekem, de városunknak is
szól.

Együtt, összefogva erősek
vagyunk!
HT

Közérdekű közlemény

Uniós és Állami forrásból
HITELLEHETŐSÉG
MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK
Beruházásra és fejlesztésre, kezdő
egyéni vagy társas vállalkozásoknak is.
A hitel fix kamatozású,
az ügyleti kamat jelenleg

3,9%

- Maximális összeg: akár 2 * 10 millió Ft
- Maximális futamidő: 10 év
- Türelmi idő: max. 12 hónap
- 0%-os önerővel, előfinanszírozás mellett
- Kezdő vállalkozásoknak is

Gyors ügyintézés, max. 3 héten belül döntés!
Elérhetőségeink:
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Tel.: 20/290-3970
www.nmrva.hu
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DR. CZIRÁNÉ DR. KŐHÁZI-KIS TÍMEA:

„Hatalmas feladat közepén vagyunk,
de ezt a szolgálatot örömmel végezzük
a Jóisten dicsőségére”

Magyarország Kormányának egyedi döntése alapján
300 millió forintos uniós
forrásból folyik az Arany
János Református Gimnázium épületének energetikai
korszerűsítése. Dr. Cziráné
dr. Kőházi-Kis Tímea igaz-

gató Németh-Bene Katalin gazdasági vezetővel és
László János építésvezetővel tartott egyeztetést.
Négyezer
négyzetméteres alapterületen folyik
a munka, plusz 1600 m2
födémszigetelés történik

Hirdetés

32.HÉT – Augusztus 3- 7.
Kapros raguleves
Mákos tészta
Carbonara
Tejfölös burgonyaleves
Sztroganoff tokány rizs
Hagymás tejfölös tarja penne
tészta
Húsleves
Rántott csirkemell kukorica
saláta
Sertés pörkölt tészta
savanyúság
Tarhonya leves
Fasírt kelkáposzta főzelék
Rakott burgonya savanyúság
Palócz leves
Fokhagymás szelet rizs
Fánk
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meg. Mellette a falfelületek festése is zajlik, ami
mintegy 10 000 m2-t érint
– sorolja a számokat László János. Hét mosdó teljes
felújítása történik meg, és a
teljes alatt itt azt kell érteni,
hogy a vízvezetékektől az
elektromos hálózaton keresztül, a szanitereken át
a burkolatig minden megújul. Kétszáz ablak és hatszáz led világítótest került
beépítésre. Az energetikai
korszerűsítés során a fűtési
rendszer is cserére, modernizálásra kerül. Száz egység napelem, új kazánok,
csővezetékek és radiátorok
biztosítják majd az épület
fűtését. Körbe az épületen
teljes homlokzat-felújítás
folyik, megtörténik a lemezfedések cseréje és gyönyörű
színt kap az épület. Jelenleg
60 százalékos a készültség
– mondta el lapunknak az
építésvezető.
Dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis Tímea igazgatónő
hangsúlyozta: „Hatalmas
feladat közepén vagyunk,
de ezt a szolgálatot örömmel végezzük a Jóisten
dicsőségére. Napi szinten
tartunk egyeztetést a fenntartó, az iskola vezetése és

az építésvezető, valamint
heti projektértekezletek is
segítik a beruházás sikerét.
A fenntartónknak nagyon
hálásak vagyunk a biztos
háttérért. A kivitelező szakemberei rendkívül lelkiismeretes, segítőkész, szakmájukhoz értő emberek,
akik jól együtt tudnak dolgozni más felújítási feladatokat végző alvállalkozókkal. Átlagosan naponta 50
ember dolgozik azon, hogy
iskolakezdésre kész legyen
minden. Az építkezés előrehaladtával egyre nagyobb
feladat hárul az intézmény
technikai
személyzetére,
mind a karbantartó, mind a
takarító munkatársak odaadó, alapos munkát végeznek. Csak pozitívumokat
tudok velük kapcsolatban
sorolni. Látni kell, nagy feladat előtt állnak, hogy az
első tanítási napra mindent
befejezzenek, de szerencsére vannak rejtett tartalékaink, hiszen a gimnáziumnak
mindig rendkívül összetartó volt a munkahelyi, szülői
közössége, s úgy gondolom, ha szükséges, most is
leszünk jó néhányan, akik
besegítünk a gyermekeinkért, Isten dicsőségére.”
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Már csak a területrendezés van hátra…

Együtt sikerült! – egy
újabb nagykőrösi fejlesztésnek
örülhetnek kicsik és nagyok,
ugyanis most az is kedvet kaphat egy kis testmozgáshoz, aki eddig
nem engedhette meg
magának, vagy nem volt
hozzá kedve, ugyanis
a Cifrakert hűs árnyékot adó fái között egy
400 méteres kiváló minőségű futókör és egy

14 elemből álló kondi
park vár mindenkit. Egy
komplex sportfejlesztési
zajlik városunkban, épül
a Kinizsi SE klubháza,
kültéri kosárpálya létesült Cifrakertnél, korábban pedig kültéri fitnesz
eszközök lettek az Október 23. téren kihelyezve.
Öröm látni, hogy megtelt élettel a Cifrakert
futókkal és kondizók-

kal, akik délutánonként
ott vannak és láthatóan nagyon elnyerte tetszésüket. Az átadó igaz
csak augusztusban lesz,
de a városvezetés kiállt
amellett, hogy már most
birtokba vegyék azt a
sportolni vágyók, hiszen
nagy igény volt ez iránt.

A beruházás Magyarország Kormánya támogatásával,
Nagykőrös
Város Önkormányzata
sikeres pályázatának köszönhetően tudott megvalósulni.
A témával lapunk
9. oldalán is foglalkozunk!
HT

ŐRANGYALOK A NAGYKŐRÖSI PIACCSARNOKBAN

Kedvesen és a szájmaszk ellenére
érezhetően barátságos mosollyal fogadják a Nagykőrösi Piaccsarnokba betérőket azok a diákmunkások, akik igazi kis őrangyalokként
(őrangyal: személyek, közösségek
védelmére rendelt) vigyáznak az
emberekre és a bejáratoknál kérik,
hogy mindenkin legyen védőmaszk.
Nagyon komoly és felelősségteljes
feladat, ezért kérjük, hogy adjuk
meg nekik a legnagyobb tiszteletet.

Beszélgetve velük kiderült, hogy sokan viselik a szájmaszkot, mindig
viszik magukkal és vannak, akiknél
ott van, de nem teszik fel, megpróbálnak anélkül vásárolni. Ők egy kedves
jelzés után azonnal felveszik. Azt is
megtudtuk, hogy többen is azt mondják „csak egy pillanatra/csak gyorsan egy helyre” mennének be. Nekik
is jelzik, hogy attól még, hogy „csak
egy pillanat”, vagy „csak egy helyre”,
attól még kell a maszk. Volt persze
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olyan is, aki mikor odaért az ajtóhoz
és meglátta a lányokat, azonnal felkapta a maszkot. Köszönjük mind a 6
diákmunkásnak, akik ezzel is segítenek bennünket, abban, hogy megőrizzük egészségünket!
Zárt térben kérjük, hordjon szájat
eltakaró maszkot, így csökkentve a
járvány esetleges terjedésének kockázatát! Vigyázzunk magunkra és
vigyázzunk egymásra!
HT
5

EZ FELHÁBORÍTÓ:

Brutális támadás érte
közös értékeinket!

Megújult pihenőszoba
és rendezett kert

várta vissza az Értelmi Fogyatékosok
Napközi Otthonába az ellátottakat

A július 20-ai hét hétvégéjén két súlyos károkozásra is sor került szeretett városunkban.

FUTÓKÖR

Először pénteken reggelre
szembesültek az emberek azzal, hogy valaki autóval keresztülhajtott a frissen elkészült Cifrakerti futókörön, az
autó sok sarat is felhordott a
gumiborításra. Az illető, aki
ezt elkövette, a nagy nyilvánosság erejének köszönhetően
még azon a napon meglett. Ezúton ismételten kérjük a lakosságot, hogy kizárólag rendel
tetésszerűen használja mind
a futókört, mind a kondi
parkot, egyikre se menjenek
rá se gördeszkával, se roller
ral, se biciklivel, de még au
tóval se. Kizárólag gyalogosan
közelítse meg a helyszínt! Vigyázzunk közös értékeinkre!

CSÓNAKÁZÓ-TÓ
A másik, ennél is durvább károkozásról vasárnap délután érkezett bejelentés. Valaki(k) fáradt olajat öntött(ek) a Csónakázó-tóba, mely a becslések szerint 5–10 liter lehetett. Az olaj
gyorsan szétterjedt a vízfelületen. Megtudtuk, hogy a térfigyelő
kamerák visszanézése megkezdődött, remélhetően így sikerül
a gazember nyomára bukkanni. Vozárné Ragó Ildikó, a Csónakázó-tavat üzemeltető KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója lapunknak elmondta, hogy megtették a feljelentést a
rendőrségen ismeretlen tettes ellen. A KÖVA szakemberei a
szennyezés hírére, túl egy országos vásárral a hátuk mögött,
azonnal a helyszínre értek, és megkezdték a leszívatását az
olajnak a tó felszínéről. Az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös állománya is kivonult, ők is segítettek a károk mérséklésében. Azt is megtudtuk, hogy többször is fordulnia kellett
a szippantós kocsinak, mivel nagyon szétterjedt ekkorra már
a fáradt olaj a tavon. Kérjük a lakosságot, hogy ha bármilyen
információval rendelkezik az esetről, akkor jelezze azt a rendőrségen vagy az önkormányzatnál. Számítunk állampolgári
együttműködésükre!

A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonát már
27 éve támogatja az érintett családok által
alapított Helyettük, Értük, Velük Alapítvány.
Az alapítványt 2019-ben beválasztották az
IKEA „Veled közösen…” című, hátrányos
helyzetűeket támogató projektjének versenyzői közé. Az internetes szavazatok alapján a
szervezet 2. helyezett lett, így 1 200 000 Ft
értékben kapott bútorokat. A koronavírusjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet időszakában érkezett meg az IKEA áruházból a

kamion a 117 dobozzal, melyek tartalmából
az intézmény dolgozói egy csodálatos pihenőt varázsoltak.
Lapunkat Bugya László
intézményvezető tájékoztatta

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
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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Karateedzések
Nagykőrösön

A Power Karate SE egyik edzőjével, Kovács
Beátával készítettünk interjút az egyesület
életével és működésével kapcsolatban. A beszélgetést az alábbiakban olvashatják.
Mióta játszik szerepet az Ön
életében a karate sportág?
Gyerekkoromban „fiús” lány
voltam, szerettem focizni,
fára mászni, versenyezni. 14
évesen láttam egy helyi karateedzés részletet, amit Búz
Ferenc, későbbi edzőm tartott,
és akkor azt gondoltam, ez az,
ide be kell kerülnöm, tartozni
szeretnék ehhez a csapathoz!
Megfogott a mozgásforma,
az ütések-rúgások, védések
gyorsasága, a formagyakorlatok harcias, mégis harmonikus mozgása. Két év múlva, juniorként debütáltam
az első versenyemen, ahol
második helyezést értem el.
Ekkorra már annyira beszippantott a karate világa, hogy
a tanulás mellett csak ennek
éltem, edzettem, olvastam
róla, versenyekre jártam, övvizsgákat tettem. Bekerültem
a válogatott csapatba, ahol
sokat tanulhattam. Az évek
alatt sok mindent tapasztaltam, formálódtam, így teljesen az életem részévé vált.
Sárga övesen besegítettem az
edzésekbe, zöld övesen pedig már segédedző voltam,
ami a későbbiekben kiforrta
magát, hiszen közben pedagógusi pályára léptem, és hivatásom a gyerekek tanítása
lett a civil életben és a karate
sportágban egyaránt. 2008ban vizsgáztam fekete övre

(1 danra), most pedig készülök a következő vizsgámra,
ami augusztusban lesz. Idén
22 éve, hogy a shinkyokushin
karate útjára léptem.
Kérem, mutassa be a Power
Karate SE egyesületet!
A Power Karate Sportegyesület 1983-ban alakult Cegléden, sensei Krupincza János
vezetésével. Az első önálló
dojó (edzőterem) 2007-ben
nyílt meg, számos versenyzőt nevelve, akik magyar bajnokságokon és Európa-bajnokságokon is kiválóan
szerepeltek. Ezen évek alatt
tíznél több karatéka lett fekete öves mester az egyesületnél, és jó páran ma is tanítják a fiatalabb generációt.
A klubban jelenleg 110 fő
karatézik, ebből 80 fő gyermek, az utánpótlás nevelésére nagy hangsúlyt fektetünk.
Jelenleg 3 településen folynak az edzések, Abonyban,
Nagykőrösön és Kocséron.
A Power SE-hez 2011 januárjában igazoltunk át a férjemmel, ő 5. danos mester, a
kőrösi csoport szakmai vezetője, többszörös magyar bajnok és Európa-bajnok.
Hogyan épül fel egy edzés,
hogyan érhetőek el a különböző fokozatok, danok?
Az edzéseket mindig a résztvevők igényei szerint alakít-
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juk, tehát ha versenyszezon
előtti időszak van, akkor alapozunk, erősítünk, technikát
csiszolunk, pontosítunk. Sok
a zsák- és pajzsmunka, pontkesztyűzés, páros gyakorlat
és küzdelem. Vannak, akik
formagyakorlatban is szeretik megmérettetni magukat, ők a technika szépségét
javítják, az állóképességet
fejlesztik. Ha vizsgát tűzünk
ki célnak, már jó előre (minimum 4 hónap) megkezdődik
a ráhangolódás, az új technikák tanulása és a régebben
tanultak felelevenítése, gyakorlása.
Az edzéseken lehetőség szerint korosztályokra bontva
edzünk: a gyerekek (7–12
évig) és a nagyobbak, a felnőttek (12 évtől felfelé).
Többször indítottunk már
óvodás csoportot, akik közül
iskolásként többen is megmaradtak és jelenleg is csapatunkat erősítik. Idén szeptembertől is tervezzük az
ovis csoport indítását a nagykőrösi Kossuth Lajos Általános iskolában, míg a haladó
csoporttal terveink szerint az
Arany János Református Általános Iskola tornacsarnokában folytatjuk tovább ősztől
az edzéseket.
Az övvizsgákon le lehet mérni, ki milyen állóképességi
és technikai szinten jár és
a bemutatott gyakorlatsor
alapján kapja meg az adott
övfokozatot. Vizsgát meghatározott időközönként lehet
tenni, ami pár hónaptól éve-

kig is tarthat attól függően,
mennyire magas szintű vizsgára készül valaki. Az első
övfokozat letételére minimum 3 hónap a felkészülési
idő, míg ahhoz, hogy fekete
öves legyen valaki, kell zökkenőmentes 7 év. Dan (mester) fokozatokra már években
mérik tovább a felkészülési
időt: 1 danra 1 év, 2 danra két
év és így tovább.
Hány éves kortól ajánlott elkezdeni a karate sportágat?
Japánban, a karate őshazájában már a legkisebbek is karatéznak, 3-4 évesen. Itthon
mi azt javasoljuk, hogy az
óvodás korosztályból a 4-5
évesek nyugodtan elkezdhetik az alapozó mozgást, ami
lényegében még nem tiszta
karate, hanem inkább ügyességi, játékos feladatok, mozgáskoordináció-fejlesztés.
Ha biztos alapokon kezdenek el karatézni a gyerekek,
akik ovisként részt vettek az
alapozáson, könnyebben és
gyorsabban tudják elsajátítani a későbbiekben a karate
mozgásformákat, mint azok
a társaik, akik később kezdtek el edzésre járni.
Kinőni pedig nem lehet belőle, minden életkorban megtalálja az ember a neki tetsző és
jóleső mozgásformát, különösen akkor, ha a karate az
élete részévé vált és nemcsak
egy sportot jelent számára,
hanem életmódot.
Az interjút készítette:
Pavolek Renáta
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Sporttábor 2020

Détári Anikó: „Szerencsére
idén 5. éve volt lehetőségem megszervezni Nagykőrösön a Sporttábort sikerrel, hiszen évről évre
folyamatosan bővült a létszám, ebben az évben 38
gyermeknek mutathattuk
be a különböző sportlehetőséget. A helyszínt a Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

tornaterme biztosította, de
többször is kilátogattunk
külső helyszínekre. Tulajdonképpen ez egy rekreációs tábor, ahol a gyerekek
többféle sportot megismerhetnek, kipróbálhatnak, melyekkel hatalmas élményeket tudhatnak magukévá.
A különböző sportágakat
főként játékosan mutatják
be az edzők, hiszen célunk
az, hogy a mai fiatalsággal

a mozgást és a sportot megszerettessük és a mindennapi életükbe beépítsük. A
héten a gyerekek különböző
labdás játékokkal, szertornával, akrobatikával, táncos
mozgásokkal, lovaglással,
birkózással, jógával és még
sok más tevékenységgel találkozhattak. A tábort követően a gyermekek nagy része rendszeresen elkezdett
valamilyen sportágban ját-

szani. A hét végén jutalomként, minden résztvevő színes oklevelet és ajándékot
kapott a táborban mutatott
teljesítményükért. A tábor
ideje alatt több pedagógussal, szakmailag elismert
oktatóval volt szerencsém
együtt dolgozni, akik lelkes
munkájukkal élénkebbé tették a tábort. Remélem mindenkinek sikerült pozitív
élményeket szerezni.”

Nyári Kavalkád-Napok 2. felvonás!

A „Nyári Kavalkád-Napok” keretében július 21én a résztvevő gyermekek
előadást
hallgathattak
meg a természetvédelem
témakörében,
továbbá
megismerkedhettek a Duna-Ipoly Nemzeti Park élővilágával. Ezt követően az
egészséges táplálkozás és
életmód témában szereztek
8

ismereteket. Bemutatásra
kerültek a különféle élelmiszer csoportok, emellett
összegezték az egészséges életmód alapelveit. Az
előadás során a gyermekek
feladata volt kiválasztani
és csoportosítani kategóriák szerint, az újságokból
kivágott különböző ételeket, majd a gyerekek ízletes

zöldség és gyümölcs tálakból fogyaszthattak.
Július 23-án újabb játékos feladatokkal várták
az érkező gyermekeket a
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ munkatársai, ugyanis ezen a napon
a kézműveskedésé volt a
főszerep. A foglalkozások
során gyönyörű virágok

készítésére és imádnivaló
sündisznó hajtogatására
tanították meg a csemetéket.
Augusztus első hetében,
pontosabban 4-én, kedden
karkötőkészítés, 6-án pedig
lufi hajtogatás lesz a program.
Pavolek Renáta
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„Futunk rajta, igénybe vesszük
és örülünk neki…”
A területrendezést követően augusztusban kerül átadásra a nemrégiben elkészült futókör és sportpark, mely a Cifrakertben, pontosabban az új kosárlabda pálya és a rendszeresen mozgalmas játszótér között helyezkedik el.
Örömmel látjuk, hogy Nagykőrös lakosai már birtokba vették és örömmel
veszik használatba a futókört és a sportparkot egyaránt, ennek kapcsán kérdeztünk meg arra járó, vagy épp sportoló embert.
Kaszap Erika:
Véleményem
szerint nagyon
jó az új futó
kör. Jó helyen
van,
hiszen
csendben
és
nyugalomban
tudunk futni a
nyári melegben
a fák alatt. Körülölel a természet és
jó érzés az árnyékban róni a körö
ket a madárcsicsergést hallgatva.
Maga a pálya is jól meg lett csinál
va. Egyszóval szuper nagyon vár
tam már hogy elkészüljön.

Irimia Krisztián:

Amióta elkészült az
új kosárlabdapálya
azóta nagyon sokan
járnak ide nem csak
Nagykőrösről, hanem Ceglédről is,
amely által sokkal
nagyobb az élet lett
itt a Cifrakertben.
A Pityke és a Nagykőrösi sólymok csapatából is nagyon sok
fiatal jár ide kosárlabdázni. Igazából nagyon modern lett a pálya és a nemrég elkészült edzőpálya is. Jó helyen, árnyékos
környezetben tudják használatba venni
az új lehetőségeket az emberek. Ahogy
látom, amióta kész lett a futópályával
együtt, nagyon sokan edzenek rajta.

Szabó Péter:

Nagyon
örü
lünk, hogy mi
futók, és rend
szeres sporto
lók
kaptunk
egy ilyen jó le
hetőséget a vá
rostól,
hogy
kulturált körülmények között tu
dunk futni, nem pedig aszfalton az
autók és biciklisek forgalma mel
lett. Kifejezetten örülünk ennek a
borításnak, ami kíméli a térdeinket.
Örömmel látom, hogy sokan igény
be veszik a sportpályát is és kihasz
nálják ennek a lehetőségeit, tényleg
egy kellemes szabadidőközpont jön
létre a Cifrakertben, ugyanis a
rendszeresen sportolóknak, mint
aminek én is tartom magam ki
mondottan jó, hogy egy hűvös és
kulturált környezetben tudjuk ezt
végezni.
Pavolek Renáta

Betegellátási rend COVID idején

százan osztottak meg. A gyakorlat is azt mutatja,
hogy mindenkihez eljutottak az aktuális hírek, szabályok.
A COVID-19 vírusjárvány újabb nagykőrösi fellángolása miatt ismételten szigorú ellátási rend szerint dolgozunk. Rendelési idő alatt előre adott időpontban fogadunk csak beteget, hogy ők a váróban
ne találkozzanak egymással. Minden olyan esetre,
ami nem föltétlenül igényli az orvos-beteg találkozást, ott a tavasszal már begyakorolt telemedicina.
Ugyanolyan olajozottan, zökkenőmentesen zajlik a
gyermekgyógyászati alapellátás Nagykőrösön most
is, mint korábban a COVID járvány előtt.
Nagykőrös, 2020. július 21.

A gyermekgyógyászati alapellátásban is szabadságolások vannak a nyáron. Ennek megfelelően hol az
egyik, hol a másik kolléga dolgozik az éppen távollevő helyett. Ezért hétről hétre változik a rendelési idő
bizonyos napokon.
A facebook-ra minden információt kiírunk. Legutóbb csütörtök délután, amit néhány óra alatt többXV. évfolyam, 31. szám • 2020. július 31.

dr. Kovács Zsolt

jelenleg
dr. Oroszi Magdolna (szabadságon),
dr. Fekete Herman Emese (GYED-en) és
dr. Grepály István (halálával megüresedett körzet)
helyettese is.
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Újabb mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti Mercedes-Benz gyár:
LEGÖRDÜLT A GYÁRTÓSZ AL AGRÓL A Z ELSŐ HIBRIDAUTÓ
A Mercedes-Benz folyamatosan bővíti a Plug-in Hybrid hajtással rendelkező EQ
Power kínálatát. A vállalat
kompaktautó-családjának két
hibridmodelljét, a CLA 250 e
Coupét a CLA 250 e Shooting
Brake-et is kizárólag Kecskeméten kezdték gyártani. Az
első autót egy magyar tulajdonos várja. A Mojave-ezüst metál színű CLA 250 e Coupét dr.
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter vezette
le a gyártószalagról Kecskeméten.
A tavalyi évben háromszor
kezdődött meg új modellek
sorozatgyártása a kecskeméti
Mercedes-Benz gyárban: az új
CLA Coupé-t előbb az új CLA
Shooting Brake, majd ősszel a
Mercedes-AMG Performance
verziói követték. A termelés a

világjárvány ellenére az idei évben is sikeresen zajlik. A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában
április 28. óta a gyártás fokozatosan indult be. A termelés
rugalmas felfuttatása lehetővé
teszi az aktuális helyzethez való
alkalmazkodást, miközben továbbra is a munkatársak és partnerek egészsége a legfontosabb
a vállalat számára.
Minden új gyártásindítás komplex előkészületeket igényel,
ugyanakkor a CLA 250 e Coupé
és a CLA 250 e Shooting Brake esetében ez fokozottan igaz
volt, hiszen ezúttal hibrid modellek sorozatgyártásáról van
szó, amelyek először készülnek
Kecskeméten. A gyártásban
résztvevő munkatársakat hónapokon keresztül képezték a hibrid modellek esetében alkalmazott egyedi munkafolyamatokra

Házasságot kötöttek

és a gyártásindulást megelőzően
több mint 2000 munkatárs részesült speciális munkavédelmi
oktatásban. Emellett újdonság
még például, hogy a csarnokon
belül, azokon a munkaterületeken, ahol a munkatársak dolgoznak az autón, kizárólag elektromos hajtással működnek ezek a
gépkocsik.
A kecskeméti csapat felkészültségét és rugalmasságát mutatja,
hogy az új hibrid modellek bevezetése során mind a technikai,

mind a munkavédelmi feltételek
előkészítése a termelés zavartalan működése mellett zajlott. A
gyár történetében most először,
a sorozatgyártás megkezdése
előtt már több mint egy évvel
Kecskeméten, egy erre a célra
kialakított csarnokban épülhettek meg az első prototípusok,
amely nagy előrelépés a gyárban működő folyamatfejlesztői
tevékenységben.
Forrás: Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft.

Hirdetés

Sebián Szilvia és Ézsiás László
Július 17-én pénteken
örökre összekötötték életüket.
Szívből gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk a párnak!
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Szenzoros folyékony szappanés fertőtlenítőszer-adagolót
helyeztek ki
a Nagykőrösi Piaccsarnokban!

Vigyáznak az egészségünk,
ennek érdekében Szenzoros
folyékony szappan és fertőtlenítőszer adagoló került a Nagykőrösi Piaccsarnok bejárathoz
kihelyezésre, melyet vásárlás
előtt és a távozáskor is érdemes
használni, sőt, erre kérnek mindenkit. A piac területén továbbra is kötelező a szájmaszk, vagy
a szájat eltakaró sál, kendő
használata.
Vigyázzunk egymásra!
HT
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Kecskemétről látogattak a teljesen
megújult Arany János Múzeumba

Az intézmény közösségi oldalán így számoltak be: Július 21-én ellátogatott hozzánk
Kecskemétről a Hírős Hittantábor! A múzeumlátogatás mellett
kipróbálták a Lépten-nyomon
Arany kincsek játékot is, ami nagyon tetszett nekik! Reméljük jól
érezték magukat!

Látogassanak ki Önök is a megújult Arany János Múzeumba,
ahol nagyszerű tárlatvezetéssel várják Önöket. A Múzeum
Gold Caféjában ízletes kávék
és üdítők várnak mindenkit. Az
udvaron pedig egész augusztusban igénybe vehető a sokak
által kedvelt népi fajátszótér,
mely szombatonként
külön meglepetést tartogat, erről az
Önkormányzati
Hírek
előző lapszámának
16.
oldalán talál
információkat.
HT
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KÖNYVTÁROSOK AJÁNLJÁK:
PERCZE MIKLÓS: AZ ELMÚLÁS OPTIMIZMUSA

Percze Miklós a gyermekkorát
Törökszentmiklóson, Kunhe
gyesen és Tiszafüreden töltötte.
Sokáig gépészmérnökként és
újságíróként dolgozott. Mond
hatni, hogy e század polihiszto
ra: gépész, zenész, újságíró, író,
költő. A szépirodalmi vénája

Orvosi ügyelet
telefonszáma

már fiatalon megmutatkozott. A
versek olvasása nyomán lebegő
állapotba kerülünk, s átrepülve
az élet rögös útjait, merünk újra
remélni. A költő versei minden
élethelyzetre adnak tanácsot az
olvasók számára.
Az új verses kötete felidézi a
múltat, a szülőföld kedves báját
andalító rímekbe szedve. Az il
lusztrációkat Czupp Pál fafaragó
népi iparművész és Pesti Ger
zsonné Simon Terézia készítette.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a könyvbemutatóra
2020. augusztus 5-én szerdán 17 órakor a könyvtárban!
Ingyenes regisztrációs jegyek
igényelhetők a helyszínen.
A könyv megtalálható a Nagy
kőrösi Arany János Kulturális
Központ Szabó Károly Városi
Könyvtárában.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. július 27-től
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 06-53/552-114
2020. augusztus 3-tól:
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér
11. Tel.: 06-53/350-366
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el, mivel
az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
Hirdetés
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A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
MŰSZERÉSZ KARBANTARTÓ
Amit elvárunk:
• automata üzemű gépsorok rendelkezésre
állásának biztosítása,
• karbantartási tervek készítése,
• megelőző karbantartások tervezése, ellenőrzése
• gyártás felügyelete, hibaelhárítás
• elektromos alkatrész felhasználás

Hirdetés

koordinálása
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.
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TŰZ ÉS VÍZ: gyakorlatozás, majd éles bevetés

Hatalmas lángok csaptak
fel a múlt héten a Bonduelle
nagykőrös gyárának udvarán,
azonban nem volt senki veszélyben, mivel a Nagykőrösi
Lánglovagok a Bonduelle-nél
voltak Tűzriadó Gyakorlaton,
illetve tálcatűz eloltását mutatták be, amelyet az ott dolgozók is kipróbálhattak.
A július 23-ai, csütörtöki
nagy esőzés és vihar után a

Szivárvány utcában akadt
dolguk az Önkormányzati
Tűzoltóság Nagykőrös tűzoltóinak, ahol egy nagy fa kidőlt és teljes útzárat képzett.
Személyi sérülés szerencsére
nem történt.
Köszönjük a nagykőrösi tűzoltók
mindennapos munkáját, és hogy
vigyáznak ránk!
Forrás, képek: ÖTP

Hirdetés
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Magdolna-napi vásár Nagykőrösön
A hagyományokhoz híven idén is nagy sikerrel rendezték meg a
Magdolna-napi Országos Állat- és Kirakodó Vásárt Nagykőrösön, a
Vásártéren július 26-án, vasárnap. A kellemes időben nagyon sokan
kilátogattak, hogy megvegyék, ami otthonra kell, vagy egyszerűen
csak szétnézzenek.

KÖVETKEZŐ VÁSÁR NAGYKŐRÖSÖN:
Nyárbúcsúztató
2020. augusztus 30.
Tekintsék meg további képeinket
az Önkormányzati Hírek facebook oldalán

14

HT

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Szabadtéri Színház Nagykőrösön
Nagy sikerrel került megrendezésre a
Szabadtéri Színház első előadása Nagykőrösön, melyre a felújított Cifrakertben került sor július 24-én, pénteken.
Első ízben „Maugham: Imádok férjhez
menni!” című vígjátéka került terítékre,
melynek érdekessége, hogy Nagykőrösön kerülhetett sor az országos premierre, rendezte Márton András. Az első
ilyen alkalomra szinte teljesen megtelt a
nézőtér és jó volt látni, hogy sokan nem
jeggyel, hanem bérlettel érkeztek, ami
azt jelenti, hogy ők már készülhetnek az
augusztusi előadásra is. Igen, augusztus
11-én „Marc Camoletti: Boldog szü-

letésnapot! avagy Hatan pizsamában”
című vígjátékát lehet majd megtekinteni, jegyek még igényelhetők a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
információs pontján. Többen is éltek az
egyedi VIP lehetőséggel, mely azt jelenti, hogy az előadás után egy kötetlen
beszélgetésre szóló meghívást kaptak,
a színészekkel egy pohár ízletes bor
mellett találkozhattak, elmondhatták
észrevételeiket. A szervezők a Svájci
Ház teraszán hangulatos fényekkel és
fáklyákkal és persze kiváló frissítőkkel gondoskodtak a vendégek kényelméről és színházi hangulatáról, mely

XV. évfolyam, 31. szám • 2020. július 31.

hangulat természetesen a kiváló előadással lett teljes. Ráadásul az előadás
előtt egy igazi esküvői pár is érkezett
Kiskunmajsáról, igaz csak a felújított
Zenepavilonban örökítették meg szerelmük e pillanatait, azért mi is lefotóztuk
őket, amikor pedig megtudták, hogy pár
perc múlva éppen az Imádok férjhez
menni! c. előadás kezdődik mögöttük,
jót nevettek. Gratulálunk a párnak és a
szervezőknek is, az előadás – látva a közönség reakcióit – egyértelműen sikeres
volt. Augusztusban folytatjuk!
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