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Dr. Czira Szabolcs: … vannak olyan utak,
ahol szép szóval élve lobbizni tudunk, de úgy
is mondhatjuk, kitalpaljuk…

Nagykőrös közúti megközelítésének javítása érdekében
egyeztetett dr. Czira Szabolcs polgármester a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Pest megyei igazgatójával, Magyari Lászlóval.
Dr. Czira Szabolcs a megbe- autópályára felvezető, a térszélést követően lapunknak séget átszövő közúthálózat
elmondta: A Nagykőrösön minél jobb állapotú legyen.
élők, az itt működő vállalko- Jól láthatjuk, hogy ez folyazások, a város kínálta lehe- matos feladat. Keressük a
tőségek iránt érdeklődő be- lehetőségeket. Amire lehet,
ruházók közös érdeke, hogy pályázunk. Most például
a településen lévő, átmenő, épül a kerékpárút, az elmúlt

ciklusban a belső úthálózat
hatalmas fejlesztésen ment
keresztül. Ugyanakkor vannak feladatok, ahol összefogáshoz keresünk partnereket,
mint például a piachoz tervezett körforgalom megépítése,
ehhez mi, hogy előre vigyük
az ügyet, elkészítettük a terveket, az út nem a mi fenntartásunk alatt van, de szívesen
átadjuk a dokumentumokat

kezelőnek az építéshez. Ezek
mellett vannak olyan utak,
ahol szép szóval élve lobbizni tudunk, de úgy is mondhatjuk, kitalpaljuk, keressük
a kapcsolatokat és próbáljuk
előre mozdítani a szekeret.
A mai egy nagyon hasznos
egyeztetés volt. Nem kenyerem az ígérgetés, ugyanakkor
a beérő eredményekről tájékoztatni fogom a lakosságot!

JÖN! JÖN! JÖN!
XX. Nagykőrösi Lovas Rendezvény
– XIII. Díjugrató Verseny
Időpontja: 2020. szeptember 12. (szombat)
Helyszín: Nagykőrösi Lovas Sportegyesület telephelye

A kormány döntött:
továbbra is
elmaradnak
az 500 főnél

Szeptembertől
mind enk i ingyenesen
k apj a a tank ö nyvek et

nagyobb
zenei
események
lyás

ergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

járvány első
llámának
kezelése példás volt
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisz
ter a tájékoztatót azzal kezdte, hogy a kormány elemezte
a járványügyi helyzetet, ezek
alapján Magyarország a vírust
legjobban kezelő országok kö
zött volt az első hullám meg
jelenésekor.
Európa legtöbb országában
azonban romlik a járvány
helyzet. A Balkánon különösen rosszak az adatok.
Nyugat-Európában kevésbé drámai a járvány alakulá
sa, de ott is növekedő a ten
dencia.
Néhány országban eredményes a védekezés. orvát
országban például az utóbbi kilenc napban csökkent az
aktív fertőzöttek száma. A né
hány pozitív példa ellenére
nem ez jellemző a környező
országokra.

Nem tart atók meg az
ő
eletti zenei rendezvények
A kormány nem kíván változ
tatni a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló, jelenleg hatályos intézkedéseken,
mert bármilyen módosítás
kockázatos lenne. A kormány
semmilyen kockázatot nem
vállal, a cél a második hullám
megelőzése hangsúlyozta.
A zenés-táncos rendezvényekről elmondta, hogy a hatá
lyos szabályokat augusztus 15e után is fenn kívánják tartani.
Gulyás Gergely azt jelölte
meg célként, hogy szeptember
1-jével az iskolák rendes tanulmányi rendben kezdhessék
meg működésüket.
arázs
koncert sorozat indul a ma
gyar könnyűzene és a kiegé
szítő munkatársak segítségére.
Az összesen , milliárd forint
támogatásból
millió forin
tot kifejezetten a roma zené
szek támogatására fordít a kor
mányzat.
Forrás: M1

zeptembertől minden álta
lános és középiskolás diák
ingyen juthat hozzá a tankönyvekhez
közölte az
Emberi Erőforrások Minisz
tériumának parlamenti ál
lamtitkára az M aktuális
csatorna pénteki (július 24.
– szerk.) műsorában.
Ez
ezer forint meg
takarítást jelenthet egy diák esetében a családoknak mondta Rétvári Bence.
Amíg a polgári kormány
működik, minden csa
lád számíthat arra, hogy
gyereke ingyen jut hozzá a tankönyvekhez tette
hozzá.

A politikus úgy véleke
dett, hogy a „polgári kormányzás nyomán szemlé
letváltás történt.
A baloldali kormányok
üzletként tekintettek a tankönyvkiadásra. Privatizálták a szektort, amelynek
nyomán elszabadultak az
árak és
milliárdos nagy
ságrendű pro thoz jutottak
a magánkiadók
mondta
étvári ence.
A tankönyvellátás nem
üzlet, hanem közszolgálta
tás jelentette ki az állam
titkár.
(MTI)
Forrás: www.kormany.hu

K Ö S Z Ö N E T N Y IL VÁ N Í T Á S

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik felejthetetlen szere�eink,

Balogh Emilné szül. Hegedűs Mária
és

B alogh E mil

temetésén részt ve�ek, fájdalmunkban osztoztak,
sírjukra koszorút, virágot helyzetek.
A gyászoló család

Gyász

Nagy Dezső (1951)
Ronkó Ferencné sz. Balla Terézia (1952)
Pallai József (1948)
Belus Istvánné sz. Bényei Gizella Irén (1932)
Hajdú Ambrus (1955)
Zatykó Lászlóné sz. Halasi Mária Katalin (1932)
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Második helyezést ért el a Magyarország
Tortája 2020 versenyen a Vanilia & Gelarto
larto kézműves cukrászda
facebook oldalán Marsa
Éva Heléna cukrász, tulajdonos.

„Leírhatatlan boldogság!
A szavakat még keressük,
ami biztos, hogy ma mi
hoztuk haza a 2020 ÉV Tortája verseny II. helyezését a

Fenséges Fügés Manna tortával.
Az idei év győztese Füredi Krisztián cukrászmester

Nem hátrány,
hanem előny

A Heti Hírekben megjelent
az iskolaőrséggel kap so
latos írásra az alábbiak
ban szeretnék reagálni.
Az iskolaőr programban
való részvétel nem hátrány,
hanem előny, nem az is
kola leértékelése, hanem
az iskola biztonságának
megerősítése. Az iskolaőr
programban való részvételt
nemcsak azért kérheti egy
intézmény, mert ott olyan
cselekmények
történnek,
melyeket nem tudnak kezelni a pedagógusok, vagy
amelyekhez rendőr kellett

volna, hanem azért is, mert
erősíteni szeretné a diákok,
pedagógusok biztonságérzetét. A Kossuth iskola jó
iskola, számos eredmény
bizonyítja ezt. Pedagógusai
felkészült, alkalmas munkatársak. Az iskolaőr program
alkalmat ad arra, hogy tanulók információhoz jussanak az agresszív viselkedés
kezelésével kapcsolatban,
és segíti a pedagógusokat a
kon iktuskezelésben. ze
retném eloszlatni a szülők
aggodalmát. Nincs baj a
Kossuth-ban. Mi a program
prevenciós jellege miatt jelentkeztünk, azért kértem
a programban való részvétel lehetőségét. A program
pilot program, a részvétel
csak erre a tanévre vonatkozik. Ezalatt szeretnénk
minél többet elsajátítani a
prevenció
módszertanából, hogy a későbbiekben
se jelentsen nehézséget a
kon iktusok kezelése.
Deák Gábor
intézményvezető
Nagykőrösi Kossuth ajos
Általános Iskola
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A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idén tizennegyedik
alkalommal hirdette meg
a „Magyarország Tortája” versenyt az augusztus
20-i nemzeti ünnepünk,
államalapító Szent István
ünnepe,
Magyarország
szimbolikus születésnapja
köszöntésére.

uriositas elnevezésű alko
tásával.
III. helyezet Sztaracsek Ádám
Tétényi áfonyás mandulatortája” – írta Vanília & Ge-

Képek forrása:
Vanilia & Gelarto
facebook oldala

F E L H Í VÁ S A K Ö Z T E R Ü L E T E K
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ájékoztatjuk a isztelt akossá ot, ho
a k r s áros n
kormán zat é visel test letének a k z sztasá r l és hul
ladék azdálkodási k zszol áltatás ellátásár l sz l 6 / 201 4 .
( IV. 25 .) nkormán za rendelet, valamint az in atlanok el
k zter letek sztántartásár l sz l 25 / 201 1 . ( IV. 29 .) rendelet
ala ján minden na k r si in atlantulajdonos, bérl , használ
k teles ondoskodni az in atlannal határos az in atlan határ
vonalát l az tsze él i , a zterület sztántartásár l és gon
dozásár l.
érj k az in atlantulajdonosokat, bérl ket, használ kat, ho
a k rn ezet kh z tartoz k zter leteket a rendeletekben me
fo almazo�ak ala ján tartsák sztán és ondoskodjanak az in
atlanjaik el � lév k zter letekr l
város k z ssé e érdekében vállalt felel ssé melle� minden
érinte�et kér nk a k z s teherviselésre és a hatékon k zrem
k désre
ag őr si olgármesteri Hi atal

Fotópályázat
a k r s áros nkormán zata és a
on ro t rt
k z s fot ál ázatot hirdet
na k r si i sá és feln �ek részére
„Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2020.”
elnevezéssel
Pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 2., hétfő 12.00
P ályázatok b enyú j tási cí me:
on ro t rt a k r s, rin a u
tkársá a
T ováb b i részletek a w w w .nagyk oros.h u h onlapon!
3

Nagyon népszerű a népi fajátszótér
Június végétől ismét látogatható az
Arany János Közérdekű Muzeális
yűjtemény. Az intézmény munkatársai sok új elemmel bővítették a
múzeum kínálatát: nyári szabadtéri
népi fajátszótér nyílt, Lépten-nyomon
Arany kincsek Nagyőrösön címmel
kiállításvezető füzet jelent meg, bővült az intézmény nyitva tartása.
Az újranyitás óta eltelt egy hónap
tapasztalatairól kérdeztük a kulturális központ igazgatóját, Juhász
Nándort.

r. zira zabol s polgármester a elyi,
térségi és országos sajtón keresztül is invitálta a családokat a nép fajátszótér kipróbálására

k lt rális központ új kezdeményezése volt a zabadtéri zín áz
is. úli s
én volt az első előadás,
hogyan értékeli a rendezvényt?

Mennyi látogatója volt az elmúlt
hónapban a népi fajátszótérnek?
Nagyon népszerű ez az új kezdeményezés, én úgy látom, hogy a családok nagy örömmel látogatnak el
hozzánk, és nem csak a gyermekek,
de a szülők is jól érzik magukat.
Minden szombaton kézműves foglalkozásokkal kedveskedünk a gyermekeknek, így ezeken a napokon a
játék öröme mellett emlékajándékot
is készíthetnek. Készítettünk egy
menetlevelet, melyet a jegypénztárnál lehet igényelni, és azok a gyermekek, akik a menetlevélben található iránymutatások mellett próbálják ki a játszóteret, egy emléklappal
térhetnek haza. A népi fajátszótér
4

látogatók. Az elmúlt egy hónapban
sokan próbálták ki a szabadulószobát és nagy létszámban tekintették meg az „… ide vágynám vissza”
című állandó kiállításunkat is. Augusztusban minden szombaton
és
órai kezdésekkel rendkívüli
tárlatvezetést biztosítunk a látogatóinknak. ovábbá augusztus
én
„Éjszaka a múzeumban” címmel rendkívüli zseblámpás tárlatvezetésre
várjuk az érdeklődőket.

Ügyességpróbák sora várja a gyermekeket!

augusztusban is várja a családokat a
muzeális gyűjtemény udvarán.
Milyen volt az érdeklődés júli sban a múze m kiállító tereiben
Nagy örömömre nemcsak a játszótéren voltak nagy számban jelen a

Az első nagykőrösi szabadtéri színház bebizonyította, hogy a lakosságnak van igénye ilyen jellegű szórakozásra. éleményem szerint a
ifrakert a környék egyik legszebb
közösségi tere, mely ma imálisan
megfelel szabadtéri színházi estek
szervezésére is. Augusztus
én
folytatódik a programsorozat, amikor a Boldog születésnapot, avagy hatan pizsamában című vígjátékot mutatjuk be. Erre a programra jegyek
még vásárolhatóak a kulturális központ jegypénztáránál.
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Különleges
kollekció
a jubileumra
90 éves jubileumát ünnepli a
Szabó Pipagyár. Ahogy Szabó
a ázs t aj onos gy ezet t
megtudtuk, különleges pipakollekcióval készültek az évfordulóra.

– Az elmúlt három év során folyamatosan válogattuk ehhez a kollekcióhoz a legszebb, legjobb fákat. Pipáinknál minden esetben a legmagasabb minőségre törekszünk, nálunk minden
egyes darab kézzel készül, időről időre meg
esik, hogy egy egy különleges fa kerül az ember
elé, ezeket a darabokat gyűjtöttük össze három
év alatt, s készítettük el a
es jubileumi kollek
ciót – mondta Szabó Balázs.

KŐRÖSI SZÁM
J ú liusb an

1174 fő

endég olt az ran ános zérde ű
M zeális ű temén ben.
Hirdetés

3 3 .HÉ T – Augusztus 1 0 - 1 4 .
Z ö ld ségleves
S aj tos tej fö lö s tészta
H aw ai csirk emell rizs
B ab gulyás
ástétom b rgon a őzelé
G omb a paprik ás nok ed li

A zabó ipagyár az államosítást túlélő, nagy
kőrösi családi vállalkozás, mára Magyaror
szág egyetlen pipagyára. Szabó Balázs a harmadik generáció, nagyapját, i őse
a
a s
édesapját, i a
a
a s követve fejleszti
termékeiket, igazítva a kor és a vásárlók igényeihez. A pipagyár életébe immár közgaz
dász, mesterfokon vállalatirányítási menedzser végzettségű lánya is bekapcsolódott.
Kézzel készített pipáik nem csak idehaza, de a
nagyvilág számos országában kaphatóak, magukkal víve hazánk és városunk jó hírét.
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B rok k oli k rémleves
levesgyö ngy
B orsos tok ány tészta
H urk a k olb ász d uszi savanyú ság
T oj ásleves
P árizsi csirk emell zö ld séges rizs
R ak ott zö ld b ab
Vegyes gyü mö lcsleves
sül p r lt őtt b rgon a
savanyú ság
Vad ash ú s zsemlegomb óc
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A Czakó kertészet által nyújtott
folyamatos támogatás

Mint ahogyan arról már előző lapszámunkban beszámoltunk, megújult pihenő
szoba és rendezett kert várta
vissza az rtelmi ogyatékosok Napközi tthonába az
ellátottakat, azonban fontos
megemlíteni, hogy az intézmény kertjét és fedett teraszát a zakó kertészet által
felajánlott egynyári növények díszítik, csodás környezetet teremtve ezzel mindenki számára. Bugya László,

a Nagykőrösi
umánszolgáltató Központ vezetője
elmondta: kaspókba való
muskátlikat, kertbe ültethető margarétát, díszcsalánt,
tavasszal árvácskát, százszorszépet kaptunk. Ebben az
évben is közel százezer forintnyi növényadománnyal
tették szebbé az intézménybe járók számára a környezetet. elajánlásukat és évek
óta tartó támogatásukat ezúton is köszönjük!

Házasságot kötöttek

ag őr si ehabilitá i s Sza rház és endelőintézet állást
hirdet
EH B
S E
E S
E
E
E
E
E
munkakör b etöltésére.
ál áza eltétele
• rehab ilitációs tevékenység terap euta, ergoterap euta
• egészségü gyi alkalmasság
• magyar államp olgárság
e észsé
i dol oz k m k dési n ilvántartásba vétele, valamint érvén es
M E S Z K - tagság
b ntetlen el élet, mel nek i azolása a ál ázat eln erése esetén, munkába
álláskor szü kséges
pál ázat része ént ben tand irato igazoláso
észletes szakmai néletrajz a ál áz elérhet sé eivel
• S zakkép esítést igazoló dokumentum másolata.
ál áz belee ez n ilatkozata, ho a ál ázat elb rálásában résztvev k
me ismerhe k a ál áza an a át, személ es adatainak kezeléséhez hozzájárul.
pál ázat ben tásána határide e 2 0 2 0 . augusztus 3 1 .
ál áza ki rással ka solatosan további informá i t sépleő i t ria áp olási i az at nál lehet kérni az
telefonszámon
pál ázato ben tásána m d a
• P ostai úton, a p ályázatnak a ag őr si ehabilitá i s Sza rház és endelőintézet mére t rtén me k ldésével
ag őr s ás ert . .
• E lektronikus úton: t arsag n rehab.h

ag őr si ehabilitá i s Sza rház és endelőintézet állást
hirdet
munkakör b etöltésére.
ál áza eltétele
• áp oló
• egészségü gyi alkalmasság
• magyar államp olgárság
e észsé
i dol oz k m k dési n ilvántartásba vétele, valamint
tagság
b ntetlen el élet, mel nek i azolása a ál ázat eln erése esetén, munkába
álláskor szü kséges
pál ázat része ént ben tand irato igazoláso
észletes szakmai néletrajz a ál áz elérhet sé eivel
• S zakkép esítést igazoló dokumentum másolata.
ál áz belee ez n ilatkozata, ho a ál ázat elb rálásában résztvev k
me ismerhe k a ál áza an a át, személ es adatainak kezeléséhez hozzájárul.
pál ázat ben tásána határide e 2 0 2 0 . augusztus 3 1 .
ál áza ki rással ka solatosan további informá i t sépleő i t ria áp olási i az at nál lehet kérni az
telefonszámon
pál ázato ben tásána m d a
• P ostai úton, a p ályázatnak a ag őr si ehabilitá i s Sza rház és endelőintézet mére t rtén me k ldésével
ag őr s ás ert . .
• E lektronikus úton: t arsag n rehab.h

Szabó-Kovács Beáta és Szabó István
július 11-én, szombaton
örökre összekötötték életüket.
Szívből gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk a párnak!
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Nyári diákmunka

jabb diák kezdte meg nyári munkáját Nagykőrös áros nkormányzata intézményeiben augusztus
kat dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester köszöntötte és jó munkát kívánt számukra.
Kívánjuk, hogy pozitív és élményekkel teli tapasztalatokat szereznek a munkák során!

tól. A diáko

„Rendszeresen fogom használni”
römteli, ogy Nagykőrös lakosai már is asználtba vették a
kérdeztük meg az ott sportoló embereket.

tókört és a sportparkot egyaránt, tapasztalataikról

Zombori Réka:
Nagykőrön élek, gyermekem van. Ne
künk nagyon tetszik ez az egész park, il
letve a futókör is, egyébként most próbál
tuk ki először a gyerekekkel, alig vártuk,
hogy kész legyen. Azt gondolom, hogy ez
a fejlesztés sokat ad hozzá az egész ifra
kert képéhez, mi alapból sokat járunk ide
az egész családdal. Mivel itt lakunk a kö
zelben számunkra teljesen ideális, és én
is rá fogom venni magam, hogy edzeni,
futni kezdjek. Nagyon jó, hogy a tömeg
el van osztva, hiszen a gyerekek a játszó
téren szórakozhatnak, a atalabbak és
a felnőttek pedig a kosárlabdapályán, a
sportparkban vagy a futópályán sportol
hatnak. gy vélem, hogy teljesen jó helyre
lett kiépítve, hiszen így szem előtt van, és
aki esetleg nem tudott róla az is láthatja és
használhatja. Szerintem ez az egész fejlesztés sokkal hasznosabbá tette az egész
Cifrakert területét.

Oláh Dénes:
égóta dédelgetett álom vált valóra az
zal, hogy egy ilyen szabadtéri sportpálya
került kialakításra. Az któber
a té
ren épített pálya is hasznos, de méreté
ben sokkal kisebb, tehát nem tud annyi
ra változatos lenni. Egy kis e tra a treet
orkout pálya mellé a futókör. a futok,
nagyrészt földúton teszem. lyen speciális,
futáshoz kialakított vonalon még sohasem
futottam, éppen ezért furcsa volt elsőnek,
olyan volt mintha pattognék futás köz
ben. e a jót gyorsan megszokja az ember,
emellett közösségépítő hatását is érdemes
megemlíteni. alahányszor voltam eddig,
mindig tudtam kivel beszélgetni, ezáltal új
embereket megismerni. Személy szerint
örülök, hogy egy ilyen beruházás megvalós lt Nagykőrösön is.
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Halmi Norbert:
Nagy örömmel töltött el mikor értesültem
róla, hogy épülni fog egy új futókör, mivel
én magam, amikor tehettem futok. Maga
a pálya első alkalom után megtetszett, mi
vel olyan anyagból készült, ami nem ter
heli a lábat és kényelmes a futásban. Az
mellett, hogy szép helyen is van, praktikus mivel a fák alatt húzódó pályán nagyobb az árnyék és így nyári nagy melegben is bátran lehet használni, nem félve
attól, hogy esetleg leég vagy napszúrást
kap az ember. endszeresen fogom hasz
nálni a közeljövőben, és remélem, minél
többen fogják rajtam kívül is azok, akik
szeretik a sportot vagy mozogni vágynak.
áadásul ott van mellette egy sportpark
is, amit szintén bátran ajánlok akár futás
után, vagy ha edzeni szeretnél kint a sza
badban.
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Imádták a gyermekek
a „Nyári KavalkádNapokat”
A Nagykőrösi umánszolgáltató Központ Nyári Kavalkád Napok prevenciós programsorozatának részeként a
résztvevő gyermekek július
án találkozhattak unával,
a terápiás kutyával. unával izgalmas foglalkozásokban
volt része a gyermekeknek. Július
án Mohácsi Mónika
táncpedagógus volt a vendégük, aki táncos, mozgásos foglalkozást tartott a gyermekeknek.

Újra babakötvény
kötési lehetőség
Nagykőrösön
jra lehetőség nyílt babakötvény megnyitására a
Nagykőrösi Járási ivatal
épületében augusztus én,
kedden. Mind a szülők,
mind a gyermekek életére hatással lehet a babakötvény elindítása, hiszen
ezzel megalapozhatja és
segítheti akár gyermeke

8

Közérdekű közlemény

továbbtanulását, a felnőtté
válás időszakát és jövőjét.
a esetleg lemaradt erről
az időpontról ne csüggedjen, hiszen
. .
én
reggel .
óra és délután
. óra között ismét lehetősége lesz a babakötvény
elindítására.
avolek enáta
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Jó alapanyagból, szeretettel!

Nincs nyár lecsó nélkül – mondhatnánk. Mindegy, hogy
az ott on termő paradi som, paprika vagy a kőrösi pia
standjain ránk mosolygó áru sarkall minket a friss, idei
termés alapanyagokból elkész lő első, második sokadik le só elkészítésére, mindenkinek megvan a saját
sal atatlan re eptje. Melyik a legfinomabb
melyiket
jóíz en ogyasztj k és egészség nkre válik No de, ogyan készíti agyományos étel nket egy igazi pia i ár s,
aki az év
napjából majd
ön s rög orog a zöldségek, gy möl sök kör l P
elárulta nekünk
saládi re eptjét, azt is megt dt k tőle, a titok a jó alapanyag és a szeretet

Évi

tojásos lecsója
ozzávalók

1.

Elkészítés

A hagymát megtisztítjuk, apró kockákra vágjuk.

2.

A paprikát felkarikázzuk, a paradicsomot pedig
negyedekre szeleteljük.

3.

A füstölt szalonnát kakastaréjra vágom, kisütöm a
zsírját, ha kisült, kiveszem.

4.

A hagymát a zsíron
aranysárgára pirítjuk, majd
hozzáadjuk a paprikát és a
szalonnát.

adag

5.

Amikor a paprika összeesett, és végre lett egy kis
hely a fazékban, hozzáadjuk a paradicsomot is, majd
sózzuk, borsozzuk, és egy
pillanatra lehúzzuk a tűzről, hogy hozzáadhassuk a
pirospaprikát.

6.

Jól megkeverjük a lecsót, majd lefedjük, és közepes lángon addig pároljuk,
amíg a paradicsomok szét
nem főttek.

7.

a sűrűbben szeretnénk
készíteni, akkor az utolsó
percben levesszük róla a
fedőt.

8. Felverem a tojásokat, ál-

• 60 dkg paradicsom
• 1 kg lecsópaprika
hegyes erős paprika
• 3 csipet só
, kk fekete bors őrölt
ek fűszerpaprika
kis db vöröshagyma
dkg füstölt szalonna
• 10 tojás

landó keverés mellett hozzáöntöm, és készre főzöm.

9.

riss kenyérrel és kovászos uborkával tálalom.

Jó
étvágyat!

H rein et épgalériáin at
k ö vesse nyomon
to ábbra is
az n ormán zati H re
ag őr s a eboo
z sségi oldalain on
valamint
a
.nag oros.h
árosi honlapon

M ind en vásárlót
szerete el ár
a
S
A z ak tuális árak ról
táj ék ozód h at a
h p
. o art.h
pia asar.php
internetes old al
ia i osár ro atáb l is

Hirdetés
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est Meg ei r s ereszt . sz. erüle Szer ezete VÉRADÁST
szervez 2020. augusztus 12-én (szerdán) 13–17 óra között
endelőintézet Szé hen i tér . szám ala .

véradások a vészhel zet ideje ala�, a korábban me szoko� m dszerrel,
a biztonsá i el rások ma imális betartásával zajlanak
e elent ezzen éradásra a i az t bbi h napban ül ld n árt
a inél im ta á a orona r st és ol an beteggel érint eze a inél
im ta á a orona r st.
ár án ide e ala is nag szü ség an a ér ész tmén e re
i ért ad életet ad Eg éradással beteg emberne seg thet
VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÉRADÓINKAT!

Hirdetés

CSALÁDI
EGÉSZSÉGNAP

a ag saládoso

ag őr si Eg esületéne szer ezésében

. a g szt s

án szombaton.

Nagyon sok szeretettel várunk minden kis- és nagycsaládost
egyesületünk Családi Egészségnapjára!
Program:
9 .00– 9 .5 0:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

Hel sz n

k

e isztrá i
e n it
z rai
saládi torna
béd
é essé fejleszt s ortos játékok ki siknek és naoknak
umba mint s ort
saládi zumba étári nik val
saládi észsé na zárása
lkot háza

álfája

nap ol amán lesz grál ár szabadtéri áté o egészséggel
ap solatos beszélgetése .
ok szerete�el várunk mindenkit, aki mé nem ta ja a na saládos
e es letnek, és sz vesen me ismerné a a saládosok a k r si
es letének ro ramjait, munkássá át, s szeretne e élmén ekben azda , e észsé es na ot elt lteni ta saládjainkkal
programr l bő ebb in ormá i érhető
ap a osné ar as s zsanna eln től tel.
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eg

t a száraz fa a nagy r si
tűzo tó seg tette

A Ceglédi úthoz vonultak az Önkormányzati Tűzoltóság
Nagykőrös tűzoltói, ahol egy száraz fa megdőlt és gyalogos
forgalmat veszélyeztetett.
Forrás, fotó: ÖTP

N

N

szereiről és az áldozatvédelemmel
kapcsolatban is hallhattak hasznos
tanácsokat a prevenciós szakemberektől.
A helyszínen az állampolgárok
a megelőző vagyonvédelmi tanácsadás mellett a BikeSafe programról is kaphattak a kollégáktól
felvilágosítást.
A vásárra kiérkezők információt kaptak a településen előfor-

N
duló vagyon elleni bűncselekményekről, elkövetési módszerekről,
valamint azok megelőzésének
lehetőségeiről, továbbá népszerűsítésre került a „Házőrző” applikáció.

A balesetmegelőzés jegyében
KRESZ-teszt kitöltésére is volt
lehetőség, aki eredményesen töltötte ki a feladatlapot, az nem
távozott üres kézzel a Rendőrség
sátrától.

aj esetén
ja a a atoni ziren észeti
en r apitányság segé y ó szá át
A bajbajutottak egész évben 0–24
órában ingyen hívhatják a 1817-es
balatoni vízi segélyhívó telefonszámot. Ha valaki ezt a számot
tárcsázza, hívása közvetlenül a
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ügyeletén csörög ki.
A 112-es központi segélyhívót
tárcsázókat viszont a hívásfogadó
központok továbbítják a vízirendőrök irányába. Az ügyeleten azok
a szakemberek látnak el szolgálatot, akik jól ismerik a Balaton minden zegzugát, és nagy a gyakorlatuk

abban, hogy azonosítsák, pontosan
hol tartózkodik, akinek segítségre
van szüksége. Emellett látják a szolgálatot teljesítő hajók aktuális helyzetét is, így tudják, hogy baj esetén
melyik ér oda a leghamarabb.
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet,
hogy amennyiben a Balaton vízfelületén bajba kerülnek vagy bajba
jutott személyt, személyeket észlelnek, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámon!

ra ka

a s i ik r

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság
bűnügyi és közlekedésrendészeti
munkatársai 2020. július 26-án
a Magdolna napi vásáron látta
el hasznos információkkal a
látogatókat a „Házhoz megyünk
program” keretében.
A vásárra látogatók a „biztonságban a nyári szünidőbendrogprevencióról”, az időseket
érintő „unokázós” csalások mód-

N
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GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

2020. augusztus 3-tól
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös,
Szabadság tér 11.
Tel.: 06-53/550-336
. a g szt s
től
OROSZLÁN
GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös,
Kecskeméti út 18.
Tel.: 06-53/550-182
ájékoztatjuk a isztelt akosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon
órától érhetik el, mivel
az Oroszlán Gyógyszertár
Nagykőrös, Kecskeméti út .
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
Hirdetés
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Hirdetés

Hirdetés

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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Mik készülnek a pólófonalból?

ömegtermékek vagy egyedi kiegészítők ott on nkba, r ázat nk oz. Miként térnek vissza a gyermekkor
anyai tanításai, az ott onról ozott kézm ves agyományok, az egyedi alkotások szeretete
mindezekről beszélgett nk Ková s dinával, aki orgol, köt, alkot, ogy
miket megt d atja interjúnkból.
Miként talált nre a kötés
és orgolás szeretete.

re tudok teljes mértékben
koncentrálni.

Édesapám Kovács László,
aki cipész tevékenységet
végez jelenleg is itt Nagykőrösön, ez okból kifolyólag is
mindig közel állt hozzám
a kézzel készült alkotások
szeretete, édesanyám pedig
még atal koromban megtanított kötni és horgolni,
amit sajnos sokáig hanyagoltam. Az érettségit követően multinacionális vállalatoknál dolgoztam, de nem
éreztem azt, hogy értékelik
a munkámat, így a tavalyi
évben, immár 32 évesen
elkezdtem újra elővenni
édesanyám régi horgolós
kellékeit és tanításait. Szeretem az egyedi dolgokat és
a kreativitást. Szerencsére
az interneten valahogy belebotlottam a pólófonalba,
amiből régen rongyszőnyegeket készítettek, de újra a
köztudatba akarják hozni,
mert jó és könnyen kezelhető alapanyag. Mivel mosható, újrafelhasznált és természetes anyag így engem
nagyon megfogott, hiszen
mindig is nagy hangsúlyt
fektettem a környezettudatosságra és Földünk megóvására. Ezeknél a folyamatoknál szeretek egyedül
lenni, hiszen olyankor a
gondolataimra és ötleteim-

onnan jött az ötlet, ogy
táskákat és egyéb portékákat orgoljon, mi volt az
első terméke
Az első, amit készítettem
egy fa alapú tároló volt,
amelyben tollat, kulcsot és
egyéb apróságokat lehet tárolni. Ezután az ajtódíszek
gyártásához fogtam hozzá,
majd megpróbálkoztam a
szőnyegek horgolásával is.
Igyekszem szélesíteni folyamatosan a repertoárom, így
elkezdtem a táskák horgolását, varrását is, amelyeket
mindig próbálok nagyon
egyedivé tenni, emellett
fontos
megemlítenem,
hogy ezek a kézzel készített
portékák mind moshatóak
és praktikusak. Egyelőre
hobby szinten tevékenykedek, de azok számára, akik
szeretnék különlegessé és
egyedivé tenni az otthonukat szívesen készítek bármit. Sajnos a tömegcikkek
még mindig kényelmesek
az embereknek, hiszen
könnyen és gyorsan beszerezhetőek, de én szeretném
megmutatni minél több
személynek, hogy mennyire más tud lenni egy egyedi
alkotás mind az otthonban,
mind az utcán viselve. Az

interneten
megtalálható
egy bármitartó nevezetű
weboldal, ahol horgolt termékeket lehet felfedezni,
egy-egy alkotásomat be is
küldtem ebbe a közösségbe, amelyek annyira tetszettek a honlap szerkesztőségének, hogy többször
is beválogatta a bemutató
képek közé. Ez nagy büszkeséggel töltött el, hiszen
olyan emberek választották
ki, akik régóta ezzel foglalkoznak!
ogyan t dják megtalálni
nt az érdeklődők

Készítettem egy külön oldalt a Facebook weblapon
„Horgolt termékek” néven,
ahova mindig felrakom
az éppen elkészült alkotásaimat. Ezen az oldalon
bárki számára elérhető vagyok, ha megtetszik neki az
egyik termékem és szeretne
egyet magának is, megbeszélést követően szín, fazon, méret az adott időre
megcsinálom. Mindig bol-

dogsággal tölt el, ha látom
az emberek szemében az
örömöt, az általam készített termékek látványától,
főleg amikor valamilyen
eseményre, mint amikor
szülinapra vagy névnapra alkotok egy szép táskát
esetleg egy faliórát vagy tárolót. Visszajelzésként sokszor megkapom, hogy ilyet
boltokban nem lehet kapni.
Szívesen várom minden érdeklődő jelentkezését.
Az interjút készítette:
Pavolek Renáta

Hirdetés

A C row n Magyarors zág Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
NAL EZET
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
• műszakos munkarend vállalása
Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség
Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési le etőség
A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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Folytatódik
a Szabadtéri
Színház
Nagykőrösön!

jabb csodálatos előadásnak ad otthont a nagykőrösi Cifrakert. A júliusi
nagy sikerű mádok férjhez
menni című előadás után,
augusztus -én, a Boldog
születésnapot avagy Hatan
pizsamában című vígjáték
kerül bemutatásra a esti
Színház előadásában, két
felvonásban.
Marc
amoletti egyik
legjobb darabja, amely a
klasszikus francia bohózat
nagyszerű iskolája szerint
íródott matematikai pontossággal működő félreértésekkel, szerepcserékkel,
fergeteges
helyzetekkel,
ugyanakkor nem lépve át
az igazságtartalom és magatartásbeli hitelesség határait. Ami azonban mindenképpen garantált az egy
felhőtlen
kikapcsolódást
és szórakozást nyújtó este.
A produkció utána a
jegyet vásárolt vendégek,
részt vehetnek az előadást
követő kötetlen beszélgetésen a színészekkel, egy
pohár bor kíséretében. A
programra jegyek még vásárolhatóak a kulturális
központ információs pontjánál.
A szervezők a zabadtéri színház után sem hagyják a színház
kedvelőit előadás nélkül. egközelebb
. augusztus
én a ezítláb a parkban ím
romantikus vígjáték, ezt követően
. szeptember
án,
agykőrösön először a eser asz
ím gasztroszínházi
előadás, majd
. szeptember
án a illantás a hídról
ím dráma kerül bemutatásra. Végül, hogy az óvodások és
az iskolások is megkedveljék
14

a színház világát, a kulturális

szeptember

központ munkatársai

tettel várják a gyermekeket a

.

én sok szere-

zépség és a zörnyeteg ím
zenés mesejátékra.
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Fit THAI-BOX edzések
indulnak városunkban!
Eg re t bb sportolási lehetőség mint példá l tás a t
r n testedzése a tneszterme ben o ilabdázás osárlab
dázás és r gbizés ad di a atalo számára i
ag őr s n.
Eze
zé tartozi a ül nb ző üzdősporto elsa á tása is
t bbe
z a d zás a aratézás és most már a it H
B g a orlása is.
e mi is pontosan ez a sportág Enne ap sán beszélget
tün
rtvélyesi nett tel az a g szt s én ezdőd
bo
o tat á al.
Honnan jött az ötlet, hogy
Fit THAI-BOX edzéseket
indítson Nagykőrösön

Tudna nekünk mesélni
erről az edzés ormáról, ogyan néz ki egy edzés

Többen megkerestek Nagykőrösről az edzésekkel kapcsolatban, hasonlóképpen
a Judo ym vezetősége is
volt Kinizsi terem , ugyanis látták, hogy én személy
szerint is űzöm ezt a sportágat, illetve Kecskeméten
már egy ideje edzéseket is
tartok. Az edzőterem vezetői nagyon segítőkészek
voltak, felajánlották, hogy
berendezik a termet és megveszik a szükséges eszközöket, zsákokat. El akarjuk
indítani ezt az újdonságot
itt, Nagykőrösön is. zerencsére az első hirdetés után
már nagyon sok érdeklődő
jelentkezett, ami érthető, hiszen ebben a városban nem
volt ez idáig ilyen edzésforma, így természetesen kíváncsiak az emberek, hogy
a it hai o mit is tartalmaz. n éve kezdtem el
hai o olni Kecskeméten,
a tar ymben Csillag Tamásnál. Az edzések és az
edzőm által annyira megszerettem ezt az ágat, hogy
mindennap órás edzésekkel fejlesztem magam.

Egy küzdősportról beszélünk, amitől nagyon sokan
megijednek és tartanak,
hiszen a legtöbb ember
azt hiszi, hogy ez csupán
a verekedésről szól, de ez
sokkal több ennél. Maga a
hai o világa az egy kőkemény szellemi, logikai,
mozgáskoordinációs, állóképességi feladat. Nagyon
sok mindenre kell gyelni
egyszerre. Az edzések során nagy hangsúlyt fektetünk az állóképesség és az
erőnlét fejlesztésére. Az óra
egy közös bemelegítéssel,
nyújtással kezdődik, utána pedig a helyes ütés és
rúgástechnikákat fogjuk elsajátítani, ezt főleg zsákon
gyakoroljuk, majd amikor
már arra a szintre kerülnek
a tanítványok, akkor egymással szembe kontaktba,
de nem egymást ütve. Ez
nem feltétlen a verekedésről
szól, hanem a sportág gyakorlásáról. Edző én leszek
egyedül, azonban a kecskeméti tar ym csapatomból
és ahol edzek, rendszeresen
érkeznek majd segítők. A
későbbiek folyamán szeretnék úgynevezett mini
rendezvényeket
tartani,
melyek során több edzőt

Augusztus 5-től Kezdő Fit THAI-BOX
edzés indul Nagykőrösön!
H elyszí n: J udo G ym ( a volt K inizsi C entrum)
dőpont szerda 1 9 .0 0 óra, p éntek 1 9 .0 0 óra
ejelentkezéshez és va b vebb informá i ért
keressék rt él esi ne tet az alábbi telefonszámon
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rt él esi ne a tan t épző őis ola el égzése tán i
ag őr s n a . á zi eren és a ető Sándor ltalános
s olá ban tarto testne elés rá at mel során a g erme
e számára spor ábort is ind to áros n ban. őis ola
melle tan lta i az aerobi edzés ormát amiből már é e
tart rendszeresen rá at. é e pedig személ i edzése el is
oglal ozi emelle tneszmodell ént is ipr bálta magát.
és versenyzőt is vendégül
látunk egy rövid bemutató
erejéig. ontos, hogy lássák a tanulók, hogy milyen
egy haladó edzés, és mi az,
amit e sportág gyakorlásával érhetnek el. Kecskeméten egyelőre csak lányokat
edzek, illetve magánedzések keretein belül tartok
órákat, azonban Nagykőrösön mindenképpen vegyes
csoportot szeretnék indítani. ármikor bárki csatlakozhat, hiszen kezdő szintű órákat tartok, ha esetleg
később csatlakozik hozzánk
valaki, akkor is megtanítjuk
számára az egyes technikákat lépésről lépésre.
ány éves kortól ajánlott
elkezdeni ezt a sportágat
Jelenleg heti két edzés van
kiírva, ahova sok szeretettel
várok minden korosztályt,
úkat és lányokat egyaránt.
a nagy az érdeklődés,
akkor később természetesen szeretnék kialakítani
egy gyermekcsoportot, de
a felnőttek közül a
éves

korosztálytól a
éves korosztályig bárki jöhet. Mivel
több célra is igénybe vehető
és használható ez a sport,
így mindazok számára aján
lom, akik alakformálást szeretnének, vagy csak kikapcsolódásra vágynak, esetleg
állóképességükön szeretnének javítani. tt egy csapatot,
egy kis családot szeretnék
kialakítani, hiszen én ezt ismertem meg. Kecskeméten
a csapatommal mi egy teljes
családdá váltunk. Mindenki
segít mindenkinek, és megpróbálunk a másiknak kedvezni, és a legjobbat kihozni
egymásból. Az augusztusi
hónapban szeretném felmérni az igényeket, ha sokan leszünk, akkor egyértelműen külön csoportokat
szeretnék kialakítani. Jelenleg azért is bejelentkezős
módszerben hirdettem meg
az edzéseket, mert limitálva
van a létszám,
fő az, aki
kényelmesen elfér a teremben.
Az interjút készítette:
Pavolek enáta
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