
ÚJRA VÁSÁR NAGYKŐRÖSÖN!
Ha július utolsó vasárnapja, akkor Magdolna-napi országos 
állat- és kirakodóvásár Nagykőrösön, a vásártéren. 
2022. július 31-én látogasson ki Ön is, vásároljon a széles választékból!
  ŐRIZZÜK TOVÁBB A HAGYOMÁNYAINKAT!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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INGYENES INFORMÁCIÓS LAP

NAGYKŐRÖS

Teljes körű felújításra került 
a 441-es út belterületi szaka-
sza egészen a Kálvin térig. 

Itt, valamint a Téglagyári útnál 
körforgalmakat is létesítenek 
majd, valamint teljesen újjá-
épül az út Kecskemétig. 

Az elkészült útszakasz szu-
per lett, kiváló minőségben 

– remélhetően sokáig – fogja 
szolgálni a nagykőrösi autó-
sokat, kerékpárosokat és az itt 
átutazókat egyaránt. 

A kerékpáros útburkolati 
jelek felfestése is megtör-
tént, igazán látványos és 
szép lett. 

	HT

Új utakon: 
Elkészült a 441-es út 
belterületi szakasza

Nagykőrös új galériájában, a 
Deák téren található Naphíd 
Galériában Gyalai Béla fes-
tőművész kiállítása július 25-
én hétfőig volt látogatható. A 
tárlatot dr. Czira Szabolcs pol-
gármester is megtekintette, 
egyúttal gratulált és jókívánsá-
gait is kifejezte Németh József 

Pál galériavezetőnek, tulajdo-
nosának. A nagykőrösi Naphíd 
Galériában augusztus 1-jétől 
Szotyory László Munkácsy Mi-
hály-díjas festőművész alkotá-
sait tekintheti meg a közönség. 

	Bővebben lapunk 6. oldalán  
 olvashat a kiállításról. 

Nagykőrös új galériája
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GYÁRLÁTOGATÁS  KORMÁNYFŐI BESZÉD  

A Bonduelle nagykőrösi
gyárában tett látogatást
Földi László

Orbán Viktor: A veszélyek,
a bizonytalanság 
és a háború évtizede 
lesz a következő„Ma (július 21-én, csütörtökön – 

a szerk.) délelőtt egy érdekes 
programban lehetett részem. A 
Bonduelle nagykőrösi üzemében 
tehettem látogatást. Megmutat-
ták, hogyan készül az áruházak 
polcain lévő konzerv a beérkező 

kukoricából. Köszönöm, hogy 
részese lehettem. Gratulálok a 
gyár dolgozóinak! Köszönöm az 
üzemvezető úrnak a meghívást!” 
– írta a közösségi oldalán térsé-
günk országgyűlési képviselője, 
Földi László (Fidesz–KDNP).

Gyász
Fakan Lászlóné szül. Tóbi Erzsébet (1946)

Kása Sándorné szül. Szalai Ilona Eszter (1933)
Dézsi Elvira (1940)

Kaszap Lászlóné szül. Vavra Sarolta Julianna (1934)
Horváth Zsuzsanna (1945)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 

akik a Drága Édesapa, Nagypapa, Dédnagypapa,

ILLÉS SÁNDOR (1937)
temetésén részt vettek, az  együttérzésüket kifejezték, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

„A veszélyek, a bizonytalanság 
és a háború évtizede lesz a kö-
vetkező” – mondta Orbán Viktor 
a 31. Bálványosi Nyári Sza-
badegyetem és Diáktáborban 
tartott előadásában Tusnád-
fürdőn. A miniszterelnök be-
szédében a nyugati civilizáció 
megrendülését is hangsúlyoz-
ta, amelynek a teljesítménye, 
a tekintélye és cselekvőképes-
sége fogyóban van – számolt be 
az M1 Híradó.

A 31. Tusványoson a magyar 
kormányfő beszédét azzal kezd-
te, hogy a háborúk és veszélyek 
évtizedét éljük. Úgy értékelte, 
hogy a nyugati civilizáció ha-
talmi visszaszorulásban van. 
Ez leginkább abban mutatkozik 
meg, hogy a nyugati világ el-
vesztette a nyersanyagok feletti 
uralmat. Orbán Viktor úgy fo-
galmazott: a Nyugat harcot 
folytat Közép-Európa ellen, 
hogy olyanná tegyenek minket, 
mint ők.

Orbán Viktor úgy vélte: fel kell 
készülni arra, hogy Nyugatról is 
védekezni kell majd, és a ke-
resztényeket kell onnan befo-
gadni.

„Háború van, energiaválság 
van, meg háborús infláció. …és 
mindez paravánt húz a sze-
münk elé. Paravánt húz a gen-
der és a migráció kérdése közé. 
De valójában ezeken a kérdése-
ken fordul meg a jövő. Ez a nagy 
történelmi csata, amit vívunk. 
Demográfia, migráció, gender. 
…és a bal-jobb kérdésnek is 
pontosan ez a tétje. Nem említek 
országot, csak utalok rá: van 
olyan ország, ahol nyert a bal-
oldal. Az első intézkedések kö-
zött volt, hogy lebontották a ke-
rítést, és a második intézkedés 
az volt, hogy az összes gender-
szabályt – az azonos neműek 
házasságán túl még a gyerekek 
örökbefogadásához való jogot 
is – elismerték” – tette hozzá. 
(…)

A gazdasági következményekről 
szólva Orbán Viktor úgy fogal-
mazott: meg kell védeni a rezsi-
csökkentést és erre jó esélyeket is 
lát a miniszterelnök, aki azt 
mondta: sikerülni fog megvédeni 
a rezsicsökkentést.

	 Forrás: M1



Dr. Czira Szabolcs polgármester 
és Nagy Balázs alpolgármester 
is ellátogatott a táborozókhoz. 

A júliusi kánikulában az  
Önkormányzati Tűzoltóság 

Nagykőrös igazi hűsítő megle-
petéssel szolgált a gyermekek-
nek. 

A vízsugár alatti vidám arcok 
magukért beszéltek.
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Lovastáborban jártunk
A Nagykőrösi Lovas Sportegyesület által szer-

vezett XXV. Nyári Nagykőrösi Lovas Tábor is 

felhőtlen kikapcsolódást kínál a gyermekeknek. 



A szokásokhoz híven idén júli-
usban is több diák dolgozott az 
önkormányzat intézményei-
ben nyári munkán, megkér-
deztük őket a tapasztalataikról. 
Válaszaikat az alábbiakban ol-
vashatják.

Koroknai Dániel 
A Kecskeméti SZC Gáspár 
András Technikumban ta-
nulok fodrásznak. Balázzsal 
együtt voltam a Polgármes-
teri Hivatalban. Érdekes volt 
számomra az itt eltöltött 
idő, de pozitív értelemben, 
mert mind ez idáig szokat-
lan volt számomra ez a kör-
nyezet és ez a fajta munka. 

Kalmár Zsófia
Jelenleg a nagykőrösi Arany Já-
nos Református Gimnáziumban 
tanulok, és még nem vagyok biz-
tos abban, hogy hova szeretnék 
menni továbbtanulni, de Szeged 
vagy Pest, ami a leginkább szá-

mításba jöhet. A városi könyv-
tárban dolgoztam, nagyon hasz-
nosan telt az itt eltöltött idő: 
belekóstolhattunk az adminiszt-
ratív munkába, és könyvtári fel-
adatokat is elláttunk. Én irodai 
adminisztratív munkát szeret-
nék majd végezni a későbbiek-
ben, ezért számomra hasznos 
volt, amit a nyári munka alatt ta-
nultunk. 

Bekő Dániel 
Jelenleg a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természet-
tudományi és Informatika 
Karán villamosmérnöknek 
tanulok. A Nagykőrösi Hu-
mánszolgáltató Központ 
gyermektáborában voltam, 
ahol sok jó tapasztalatot 
szereztem, és gyermekek-
kel foglalkozhattam. 

Medgyesi Rebeka
Az Arany János Református 
Gimnáziumban tanulok. A váro-
si könyvtárban dolgoztam, ami 
nagyon hasznos volt, ugyanis 
még nem tudom, hova szeretnék 
továbbmenni, és ezáltal több te-
rületre is betekinthettem, mivel 
a gyerekkönyvtárban is voltunk 
segíteni. Szerintem nagyon 
hasznos volt az itt eltöltött idő, 
mivel több területtel is megis-
merkedtem, s így rájöttem, hogy 
melyik szakterület tetszene a 

DIÁKMUNKA  
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legjobban, továbbá új emberek-
kel is megismerkedhettem. 

Medgyesi Enikő
Kecskeméten tanulok a 
Károli Gáspár Református 
Egyetemen, óvodapedagógus 
szakon. Nagyon hasznos volt 
számomra a nyári munka: a 
városi könyvtárban voltam; 
segítettünk a könyvtárosok-
nak a háttérmunkákban, pél-
dául a könyvek selejtezésé-
ben, a raktár rendezésében. 
Megismerhettem, hogy mi-
lyen munkákat végeznek egy 
könyvtárban. Nagyon élvez-
tem, mert kedvesek voltak a 
könyvtárosok, és barátsá-
gokra is találtunk itt. 

Kenyeres Balázs
Kecskeméten tanulok a Neu-
mann János Egyetem Gazdaság-
tudományi Karán, gazdálkodási 

é s  m e n e d z s m e n t  s z a k o n . 
A Nagykőrösi Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Irodáján dol-
goztam, a feladatom volt a 
parlagfű-ellenőrzés a közterüle-
teken, a járdaépítések felülvizs-
gálata, illetve a tavalyi fásítás 
visszaellenőrzése. A hivatalban 
dolgozó munkatársak nagyon 
segítőkészek voltak. A tanulmá-
nyaim befejezése után is hivatal-
ban szeretnék majd elhelyez-
kedni, ezért hasznos volt szá-
momra az itt eltöltött idő. 

Pusztai Blanka
Jelenleg a nagykőrösi Arany 
János Református Gimnázi-
umban tanulok, és gyógy-
pedagógusként szeretnék 
továbbtanulni, majd a ké-
sőbbiekben ezen a területen 
szeretnék elhelyezkedni. Én 
a Nagykőrösi Humánszol-
gáltató Központ gyermek-
táborában voltam, ahol na-
gyon jól éreztem magam, 
mert gyermekekkel foglal-
kozhattam, és a táborveze-
tőkkel is nagyon jó viszonyt 
alakítottunk ki. Sokat segí-
tettem az ottani tanárok-
nak, és több gyermeket is 
megismertem.

	Az oldalt összeállította: 
 Szűcs Dóra

Nyári diákmunka 
az önkormányzat 
intézményeiben
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FELSŐOKTATÁS – AKKREDITÁCIÓ  

LEVELESLÁDÁNKBÓL  

Bordás József Magyar Arany 
Érdemkereszttel kitüntetett 
dobművész, Artisjus-díjas ze-
nepedagógus dr. Czira Szabolcs 

polgármesternek az alábbi le-
velet küldte, amelyet örömmel 
teszünk közzé:

„Tisztelt Polgármester Úr!
Szeretnék köszönetet mondani 
a XIII. DobMánia Tábor – Kőrösi 
Zenés Esték együttműködésével 
kapcsolatban. Minden idők 
legsikeresebb tábora és zenés 
estéje volt. 
Köszönjük!”

Barkó Ambrus és P. Nagy Erzsébet 
1972. július 22-én 12 órakor össze-
kötötték az életüket, valamint 
megfogadták egymásnak, hogy 
szeretetben, egészségben és be-
tegségben együtt lesznek, támo-
gatják, segítik egymást. Ezen 50 
évvel ezelőtt tett fogadalmuk meg-
tartását ünnepelték a napokban.

Lányaik a családjukkal együtt 
még sok boldog, közösen eltöltött 
évet kívánnak az örökifjú párnak.

Örömmel tudatjuk, hogy a nagykő-
rösi Arany János Református Álta-
lános Iskola és Óvoda 2022 áprilisá-
ban „Regisztrált Tehetségpont” 
minősítést kapott (https://tehetseg.
hu/tehetsegpont/tp-131-002-840). 
Ez az eredmény a Károli Gáspár 
Református Egyetem Pedagógiai 
Karával történő gazdag, több évti-
zede töretlenül tartó szakmai tevé-
kenység eredményeként született 
meg. A két intézmény együttműkö-
désével létrejött Nagykőrösi Tanít-
ványok Tehetségsegítő Tanács 
(https://tehetseg.hu/tehetsegsegito-
tanacs/tt-831-000-141) a 2021/
2022. tanévben széles körű támo-
gatást nyújtott Nagykőrös és régió-
ja tehetséggondozásban betöltött 
szerepéhez kapcsolódóan.

A Károli Gáspár Református 
Egyetem Pedagógiai Kara 2020-
ban felkerült mind a hazai, mind a 
nemzetközi hálózatban működő 
tehetségpontok térképére, majd 
regionális hatókörű „Akkreditált 
kiváló Tehetségpontként” elköte-
leződése a szakterületen minősített 
elismerést is kapott. Tehetségmű-
helyei mind a kar hallgatóinak 

fejlődését, mind – református pe-
dagógusképző intézményként – a 
régió gyermekeinek fejlesztését 
szolgálhatták, lelki-hitéleti támo-
gatással. 2021. március 12-én a kar 
kiemelt gyakorlóhelyeként műkö-
dő nagykőrösi Arany János Refor-
mátus Általános Iskola és Óvodával, 
valamint a Nagykőrösi Egyházköz-
séggel pedagógus- és hitéleti kép-
zések szakmai gyakorlatáról szóló 
együttműködés ünnepélyes aláírá-
sára került sor, majd a kar és a 
nagykőrösi Arany János Reformá-
tus Általános Iskola és Óvodával 
közös szakmai tevékenységeinek 
további kibontakoztatása céljával 
Tehetségsegítő Tanácsot alapított.

A Nagykőrösi Tanítványok 
Tehetségsegítő Tanács célja olyan 
szakmai fórum biztosítása és 
szakmai programok megvalósítá-
sa, amelyek értékes lehetőséget 
kínálnak mind közvetlenül a gyer-
mekek személyiségfejlődése és 
képességfejlesztése szempontjá-
ból, mind az őket tanító-nevelő 
pedagógusok és pedagógusjelöltek 
tehetségsegítő munkáját eredmé-
nyesebbé teszik. A módszertani jó 

gyakorlatok megosztását a tehet-
ségsegítő szakemberek részére 
egyéni és csoportos szupervízió 
biztosítása teszi teljesebbé. Kon-
zultatív testületként mindezekhez 
kapcsolódóan a Nagykőrösi Tanít-
ványok Tehetségsegítő Tanács 
figyelemmel kíséri a pályázati ki-
írásokat mint a szükséges erőfor-
rások bővítésének lehetőségeit, 
és az azokhoz illeszkedő szakmai 
tevékenységeket támogatja, tehet-
ség-tanácsadással segíti. Kiemelt 
célja továbbá a református kollégi-
umi hagyományokra épülő tehet-
séggondozás megerősítése.

A 2021/2022. tanév programjai 
a Nemzeti Tehetség Program tá-
mogatásával, az NTP−HTTSZ
−21−0021 azonosító számú pályá-
zat keretében valósulnak meg, 
amelynek keretében többtucatnyi 
intézmény képviselőjével és pe-
dagógusaival történt közvetlen 
egyeztetés a tehetséggondozás 
területén való fejlődés lehetőségei-
ről, többen ugyancsak megindítot-
ták tehetségponttá válásuk folya-
matát. Mindezek által Nagykőrös és 
régiója pedagógusainak szakmai 

tevékenységei a tehetséggondozás 
területén tovább gazdagodhattak, 
mind elméleti felkészültségben, 
mind gyakorlati-módszertani fej-
lődésben gyarapodhattak. A kar 
2022 szeptemberétől új tovább-
képzési lehetőségként meghirdette 
a tehetségfejlesztő pedagógus 
szakirányú továbbképzési szakját 
(https://pk.kre.hu/index.php/tehet-
segfejleszto-pedagogus-szakira-
nyu-tovabbkepzesi-szak), amelyre 
más képzéseken túl is (https://pk.
kre.hu/index.php/oktatas-informa-
ciok/kepzeseink/pedagogus-szak-
vizsgak) hívja és várja az érdeklő-
dőket.

		Lapunkat tájékoztatta: 
Kósa Zoltánné igazgató 
és prof. dr. Pap Ferenc dékán.

Református tehetséggondozási 
tevékenységek Nagykőrösön és a régióban

50. házassági évforduló

Köszönjük!”



Önkormányzati Hírek | Nagykőrös6 2022. július 29.
XVII. évfolyam, 30. szám

Szotyory László- 
kiállítás

KULTÚRA  

A nagykőrösi Naphíd Galériá-
ban augusztus 1-jétől Szotyory 
László Munkácsy Mihály-díjas 
festőművész műveit tekintheti 
meg a közönség. 

Szotyory egy kivételesen eredeti 
szereplője a kortárs magyar kép-
zőművészetnek. Előzmények 
nélkül lépett elő egy különleges 
belső festői látásmóddal, amely-
ről ő maga így ír: „Olyan jelene-
teket festek, amelyekbe szívesen 

besétálnék. Véletlenül találkoz-
tam ezekkel a látványokkal, ér-
zésekkel, és különös volt a han-
gulatuk. Nem idillikus, inkább 
talányos, különös.”

A kiállítás megnyitó nélkül, 
spontán nyílik meg, és szeptem-
ber elején finisszázzsal zárul, ahol 
a nagykőrösi közönség személye-
sen is találkozhat a művésszel. 
Addig is a kiállítás augusztus 1-jé-
től látogatható a Naphíd Galéria 
nyitvatartási idejében.

H I R D E T É S

Tavaszi zöldségleves

Mexikói csirketokány tésztával 

Rakott bolognai 

Erőleves lúdgégével

Kis bécsi szelet burgonyapürével, 
savanyúsággal

Virslipörkölt szárazbabfőzelékkel

Bográcsgulyás

Tejbegríz fahéjas szórattal

Túrós batyu

Brokkolikrémleves levesgyönggyel

Sült oldalas fokhagymás tört  
burgonyával

Temesvári tokány galuskával

Tarhonyaleves 

Lecsós csirkemell rizzsel

Székelykáposzta 

31. HÉT:  AUGUSZTUS 1–5 .

(bejárat a Ceglédi út felől az udvarban) 

Kövesse és kedvelje az Önkormányzati 
Hírek Facebook-oldalát, ahol  
mindennap friss tartalommal  
jelentkezünk! Képgalériákért,  

videókért figyelje az Önkormányzati 
Hírek Facebook-oldalát!



Logikus lépés lenne, 
hogy Zágráb Nándor 
visszavegye a Jobb 
Nagykőrösért Egyesületet

PROGRAMAJÁNLÓ  VÉLEMÉNY  

Május eleje az édesanyák ünne-
pe. Ebből az alkalomból Nagy-
kőrösön ellátogattunk az egyik 
cukrászdába egy beszélgetős 
délutánra, közben sütiztek- 
üdítőztek az édesanyák, és egy 
cserepes muskátlit vihettek ha-
za, amely azóta is díszíti a kert-
jeiket. Közös cirkuszlátogatás 
volt Kecskeméten a Richter- 
cirkusz előadásán, ahol minden 
14 év alatti gyermek ajándék 
belépőt kapott a Safari Parkba.

Május vége pedig a gyerekek ün-
nepe, ez alkalomból a Nagykő-
rösi Pálfája Oktatóközpontban 
töltöttünk el egy csodálatos na-
pot. A bográcsban paprikás 
krumpli főtt, a gyerekek légvár-
ban játszhattak, csillámtetová-
lást készíttethettek, sétáltunk az 
erdőben, és meglátogattuk a hí-
res Basafát is. Minden gyermek 
egy labdát kapott ajándékba. 
Délután a kicsik és nagyok örö-
mére Varázs Tamás kiváló bű-
vész műsorát láthattuk, ajándé-
kul mindenki lufiba öltöztethette 
kedvenc állatfiguráját.

Képviseltettük magunkat a 
városi gyermeknapon is, ahol ki-
csik és nagyok nagyon lelkesen 
forgatták a szerencsekerekünket 
a várva várt ajándékért. A kiláto-
gató gyerekeknek gyümölcsjog-
hurttal és poharas kakaóval  
kedveskedtünk a Szentkút Tej 
támogatásával. A Kőrösi Möggy-
fesztiválon is főztünk, és nagyon 
jól éreztük magunkat.

Folyamatosan ürítjük a ku-
pakgyűjtő Zöld Szívecskét.

Önkéntesek köszöntésére és 
jutalmazásra is sor került: Nagy-

tarcsán volt az ünnepség az ott 
működő egyesület és a NOE 
szervezésével.

Az édesapákat is köszöntöttük. 
Apák napi családi napot tartot-
tunk Kocséron, ahol babgulyás 
főtt a bográcsban, lekváros bukta 
és kakaós csiga sült a kemencé-
ben, mindenki kedvére válogat-
hatott a programokból: fürdőzés, 
állatsimogatás, csocsó, rodeóbi-
ka. Zárásként pedig hastánc- 
bemutató varázsolta el az édes-
apákat. Egy vidám családi napot 
töltöttünk el a tagcsaládjainkkal.

Napsütéses nyarat kívánunk 
mindenkinek, pihenéssel-nya-
ralással teli vidám napokat.

Feltöltődve várunk minden 
kis-, illetve nagycsaládost szep-
temberben a Nagykőrösi Arany 
Napokon, ahol nyílt napot tar-
tunk a kilátogatóknak és az 
egyesületünkhöz csatlakozni kí-
vánó családoknak.

Mert nagycsaládban élni jó!

	Szécsényné Tóth Rozália 
 KKNE-elnök 

A Kőrös Környéki 
Nagycsaládosok 
Egyesületének 
programjai májustól júliusig

Korábban már értekeztünk ar-
ról, jó esélye lehet annak, hogy 
leváltsák – vagy szabadabban 
fogalmazva – megpuccsolják dr. 
Ábrahám Tibort, a Jobb Nagykő-
rösért Egyesület elnökét. Véle-
ményünk szerint elfogyott a le-
vegő Ábrahám körül, semmilyen 
választási sikert nem tud fel- 
mutatni a Jobb Nagykőrösért 
„párt-civil” egyesület – ahogy 
Mészáros István, vagyis a saját 
jelöltjük, korábban a szervezetet 
jellemezte. Attól biztos nem lesz 
civil egy szervezet, hogy az elnö-
ke egy volt SZDSZ-es ország- 
gyűlési képviselő, volt helyi 
SZDSZ-elnök, volt elnöke pedig 
a Jobbik megyei elnöke, Zágráb 
Nándor. Ez minden, csak nem 
civil. Visszatérve az eredmé-
nyekre, Zágráb Nándor elnöklete 
idején sem muzsikáltak jól, de 
volt egy világos kontúr, valami-
féle irány. Most semmilyen 
irányt nem látni, van az egyesü-
letben volt SZDSZ-es, volt MI-
ÉP-es,  volt  jobbikos,  volt 
MSZP-s, volt DK-s. Minden egy-
begyúrva, csak éppen világos 
koncepció nem látszik. 2014-
ben bedobták, hogy új konzerv- 
gyárat építenek, 2019-ben pedig 
150  ezer forintot ígérgettek. 
Egyikből se lett semmi azóta 
sem. Emellett Zágráb Nándor 
önálló életet él, már évek óta 
nem láttuk egy közös fotón  
Ábrahám elnök úrral, helyette 
Jakab Péter a sláger. Most, hogy 
a Momentumban, a Jobbikban, 
az LMP-ben és a Párbeszédben is 
vezetőváltás volt, egyáltalán 
nem lepődnénk meg, ha rövid 
időn belül új elnök után nézne a 
Jobb Nagykőrösért, és leváltanák 
Ábrahám Tibort. Vélhetően Zág-
ráb Nándor lesz az utód, aki 
azonnal berendelheti az egyesü-
letet Jakab Péter alá, amennyiben 
Jakab valóban új pártot alapíta-
na – ezzel a maradék „civilséget” 
is sikerülne kiölni az egyesület-
ből. Nyilván valamiből fel kell 
építenie majd ezt az új pártot, és 
Zágráb Nándor tálcán kínálhatja 
fel a Jobb Nagykőrösért Egyesü-

letet. Meglátjuk, hogyan alakul 
az ellenzéki oldal; eddig nagyon 
úgy tűnik, hogy se Zágráb Nán-
dorral, se Ábrahám Tiborral nem 
lehet választást nyerni. Az ered-
mények legalábbis ezt mutatják, 
és ha ránk nem is hallgatnak,  
az eredményekből, a választók 
döntéséből igazán megérthet-
nének valamit. 

(A fentiekben véleményt olvas-
hattak.)

	Horváth Tibor

Ki jön, ki megy? 
Képünk illusztráció, korábban 
készült, forrás: ÖH-archívum.

„Minden
egybegyúrva,
csak éppen
világos
koncepció
nem
látszik.”
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ  

Immáron újra két fővel látja el 
a feladatát a közterület-felü-
gyelet a városunkban: Czeczon 
Bence mellett Sebián Szilvia 
teljesít szolgálatot. 

Sebián Szilvia a 2002-es évben 
az Adyligeti Rendészeti Szakkö-
zépiskolában kezdte a pályát. A 
kétéves nappali tagozatos kép-
zés után a déli határszakaszon, a 
Kiskunhalasi Határőr Igazgató-
ság tompai határátkelőhelyén 
mint útlevélkezelő, majd a Bács-
ka Határvadász Századnál telje-
sített szolgálatot. A 2010. évben 
jelentkezett a Nagykőrösi Rend-
őrkapitányságra, ahol rendőr-

járőrként kezdett el tevékeny-
kedni, majd a Bűnügyi Osztályon 
teljesített szolgálatot bűnügyi 
technikusként a 2022-es évig. 

Lapunknak kiemelte: „Az éle-
tem szerves része volt a haza és 
az állampolgárok védelme, ame-
lyet a Nagykőrös Városi Önkor-
mányzat közterület-felügyelő-
jeként is folytatok.”

További sikeres és eredmé-
nyes munkát kívánunk!

A közterület-felügyelőket a 
következő telefonszámokon 
érheti el: 06-53/550-336 és 
06-53/550-337.

	HT 

Sebián Szilvia 
az új nagykőrösi 
közterület-felügyelő

SPORT  

Így teltek a Nagykőrösi 
Sólymok Kosárlabda 
Egyesület táborai

Fotók: az egyesület Facebook-oldaláról.



Önkormányzati Hírek | Nagykőrös 9

KÖNYVAJÁNLÓ 

Lapunkat arról tájékoztatta a 
Nagykőrösi Polgármesteri Hiva-
tal  Műszaki Irodája,  hogy 
2022. augusztus 3-án munkate-
rület-átadásra kerül sor a Hősök 
tere járdájának felújítása kap-
csán (a bíróság épülete előtti 
szakasz a Ceglédi út–Tihany ut-
ca között). 

A 64 folyóméter járda teljes bur-
kolatfelújítása keretében a meg-
lévő burkolat és szegélyek bon-
tása után tíz centiméteres ágya-
zatba kerül elhelyezésre a 130 m2

új térkőburkolat. Mint az a képe-
inken is látható, igazán ráfér már 
a megújulás erre a frekventált 
szakaszra.

Kezdődik a bíróság előtti 
járdaszakasz felújítása

2022. július 29.
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KULTÚRA FELÚJÍTÁS 

Időkerék címmel nyílt kiállítás 
Szabó György Munkácsy-díjas 
szobrászművész bronzalkotá-
saiból a Nagykőrösi Arany János 
Kulturális Központ Rácz József 
Galériájában 2022. július 19-én, 
kedden. A vendégeket Juhász 
Nándor, az intézmény igazgató-
ja köszöntötte, a kiállítást Képíró 
Ágnes művészettörténész nyi-
totta meg, közreműködtek még 

a Weiner Leó Zeneiskola Alapfo-
kú Művészeti Iskola munkatár-
sai, Bernáthné Gyürü Veronika 
fuvolaművész és Horogszegi 
Jánosné zongoraművész. 

A szobrok mintegy 50 év mű-
vészi pályafutását ölelik fel. 

A kiállítás 2022.  szeptem-
ber 5-ig megtekinthető.

	Szűcs Dóra

Időkerék – 
kiállításmegnyitó

Farkas Andrea: 

RANDIK ÉS MÁS 
KATASZTRÓFÁK
Budapest, Erawan Kiadó, 2021

A regény főszereplője Polgár Hunor, aki egy feltörekvő 
építész.  A Smaragd Wellness Klinika tulajdonosa azzal 
bízza meg, hogy tervezzen egy új épületet az intéz-
ménynek. A mérnöknek elég nehéz dolga van, hiszen 
Vasvári Iván, a tulajdonos mindenbe beleköt. Vasvári 
várandós feleségének, Liának van egy nem túl kedves, de nagyon dekoratív barátnője, 
Kinga, aki bekíséri Liát a kórházba, mert rosszul lett, és ott találkozik Hunorral. A találkozás 
során mind a ketten úgy vélik, nem szimpatikusak egymásnak. Hunor mégis elhívja ran-
devúra a nőt. Hogyan sikerül az első találkozó, sikerül-e megváltoztatniuk egymást? Milyen 
út vezet a beteljesült szerelemig? Mindezekre választ kaphat, aki elolvassa ezt a humoros, 
romantikus történetet.

A könyv kölcsönözhető a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muze-
ális Gyűjtemény Szabó Károly Városi Könyvtárban.

RANDIK ÉS MÁS 
KATASZTRÓFÁK

A regény főszereplője Polgár Hunor, aki egy feltörekvő 
építész.  A Smaragd Wellness Klinika tulajdonosa azzal 
bízza meg, hogy tervezzen egy új épületet az intéz-
ménynek. A mérnöknek elég nehéz dolga van, hiszen 
Vasvári Iván, a tulajdonos mindenbe beleköt. Vasvári 
várandós feleségének, Liának van egy nem túl kedves, de nagyon dekoratív barátnője, 
Kinga, aki bekíséri Liát a kórházba, mert rosszul lett, és ott találkozik Hunorral. A találkozás Kinga, aki bekíséri Liát a kórházba, mert rosszul lett, és ott találkozik Hunorral. A találkozás 
során mind a ketten úgy vélik, nem szimpatikusak egymásnak. Hunor mégis elhívja ran-
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A regény főszereplője Polgár Hunor, aki egy feltörekvő 
építész.  A Smaragd Wellness Klinika tulajdonosa azzal 
bízza meg, hogy tervezzen egy új épületet az intéz-
ménynek. A mérnöknek elég nehéz dolga van, hiszen 
Vasvári Iván, a tulajdonos mindenbe beleköt. Vasvári 
várandós feleségének, Liának van egy nem túl kedves, de nagyon dekoratív barátnője, 
Kinga, aki bekíséri Liát a kórházba, mert rosszul lett, és ott találkozik Hunorral. A találkozás 
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NAV-KÖZLEMÉNYEK CIRKUSZOK ÉJSZAKÁJA

Csuti is ellátogatott 
Nagykőrösre

 Az ismert médiaszemélyiség és üzletember, Szabó András Csuti lá-
togatott el hozzánk a parkba a családjával. A gyermekeknek nagyon 
tetszett a parkunk, még ifj. Richter Józseffel is sikerült egy közös ké-
pet csinálni, akinek két telt házas Cirkuszok éjszakája előadás van a 
háta mögött – írták a park közösségi oldalán.

Ha a NAV-ot hívná, mostantól 
csak a 1819-et tárcsázza!
Megújult a NAV Infóvonala. Mostantól mind az általános kér-
dések, mind pedig a konkrét ügyek telefonos intézéséhez ele-
gendő hívni a 1819-es számot. 

Az általános, azaz konkrét ügyhöz nem kapcsolódó tájékoztatás 
az Infóvonal 1-es menüpontjában, míg az egyedi telefonos ügy-
intézést is lehetővé tévő szolgáltatás (korábban Ügyfél-tájékoz-
tató és Ügyintéző Rendszer – ÜCC) a 2. menüpontban érhető el.

A NAV telefonos szolgáltatásai tehát mostantól egységesen 
a 1819-es, külföldről a +36-1/461-1819-es hívószámon működő 
NAV Infóvonalán érhetőek el.

A 2. menüpont használatához – vagyis a telefonos ügyintézés-
hez – továbbra is ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) szükséges. 
Ezt változatlanul a TEL jelű adatlapon lehet igényelni, legegysze-
rűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA). 
A szolgáltatás részleges kódú telefonos azonosítóval (RKTA) is 
használható, amely bármelyik kormányablakban igényelhető.

Csekk az új rendszerben már teljesen automata kiszolgálással 
kérhető a főmenü 3-as menüpontjában.

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Éljen az ifjú pár!
Nyáron, kora ősszel sokan tartanak esküvőt, és a boldogító 
igen adókedvezményt is jelent az ifjú párnak. A kedvezmény 
két évig havi ötezer forint megtakarítást jelent a házasoknak.

Az első házasok kedvezményére a pár akkor jogosult, ha – élet-
kortól függetlenül – legalább egyiküknek ez az első házassága, 
és van olyan jövedelme, amely után érvényesíthető a kedvez-
mény, amit a házasságkötés utáni hónaptól maximum 24 hó-
napig lehet igénybe venni. 

A kedvezmény kétféleképpen is érvényesíthető. Ha a pár év 
közben kéri a kedvezményt, a munkahelyen is jelezhetik a jogo-
sultságukat, amihez adóelőleg-nyilatkozatot kell beadniuk 
az igénylés kezdetekor. 

Ha úgy döntenek, hogy a kedvezményt nem év közben, hanem 
az adott évről szóló adóbevallásukban érvényesítik, akkor egy 
összegben kapják meg a kedvezményt. Akik ezt a megoldást 
választják, azoknak a bevallásukban meg kell adniuk egymás 
adatait is.

Az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény együtt 
is érvényesíthető. Az igénylésnél fontos a sorrend: ha mindket-
tőre jogosult a pár, akkor először az első házasok kedvezményét 
kell figyelembe venni, majd a fennmaradó adóalapból érvénye-
síthető a családi kedvezmény.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye is érinti az első házasok 
kedvezményét, ami csak akkor jár, ha legalább egyikük már 
betöltötte a 25. életévét. 

Ha 2022-ben két 25 év alatti fiatal összeházasodik, akkor az 
első házasok kedvezményét nem a házasságkötés utáni hónap-
tól érvényesíthetik, hanem azután, hogy legalább az egyikük 
betölti a 25. életévét. Ilyenkor a születésnap utáni hónaptól jár 
az első házasok kedvezménye.

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
 Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

CIRKUSZOK ÉJSZAKÁJA
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CSALÁDI ÉLMÉNY  VIRÁGOS TELEPÜLÉS  

Szerdától vasárnapig várunk 
mindenkit a nagykőrösi Rich-
ter Safari Parkban. Akár saját 
autóval, akár kisvonattal sza-

farizol, mindenképp fantaszti-
kus élményekkel fogsz haza-
térni! – írták a park közösségi 
oldalán.

Nagyszerű élményt nyújt 
a családoknak a nagykőrösi
Richter Safari Park

Nyári virágpompa 
Nagykőrösön
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GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

2022. július 25-től: 
Oroszlán Gyógyszertár, 

Nagykőrös, Kecskeméti út 18. 
Tel.: 06-53/350-182.

2022. augusztus 1-jétől: 
Szent György Gyógyszertár, 
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 06-53/351-014.
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.

ORVOSI 
ÜGYELET
ORVOSI 

ÜGYELET
ORVOSI 

TELEFONSZÁMA:
53/350-377

Smart Sustainable Packaging

Az EVIOSYS-csoport tagja.

Az EVIOSYS Packaging Magyarország Kft. 
nagykőrösi telephelyére

munkatársat keres az alábbi pozícióba:

RAKLAP-
VÁLOGATÓ

Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• megbízhatóság

• teherbírás.

A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eviosys.com

e-mail-címre várjuk 
vagy személyesen: 

2750 Nagykőrös, Pótharaszti u. 10.

ÍZi Ebédrendelés
2022. augusztus 01 - 05.

0621/200-0220
www.izimenu.hu

RENDELÉS MÓDJA:
• online: www.izimenu.hu

MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
• heti megrendelés a szállítási hetet megelőző 
  csütörtökön 16 óráig küldhető el
• napi megrendelés a szállítási napot megelőző 
  munkanapon adható le 13:00-ig

FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:
Fizetés készpénzzel, bankkártyával, illetve OTP 
SZÉP-kártyával lehetséges ételszállító kollégánknál  
az 1. szállítási napon.

Kiszállítás Nagykőrös, Cegléd és Nyársapát 
 területén belül, 13:30-ig.

31. hét 2022.08.01-08.05.

Zelleres paradicsomleves
Csülkös bableves csipetkével
Édesburgonyafőzelék húsgolyóval
Rántott harcsafilé párolt zöldséggel és párolt rizzsel

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

08.03.
szerda

Zöldbableves csipetkével
Bazsalikomos eperkrémleves
Szezámmagos csirkemell pirított tésztával
Kelkáposztafőzelék marhahúsgolyóval

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

08.04.
csütörtök

Vadrizses-zöldséges csirkeraguleves
Fehérspárga-krémleves aszalt paradicsommal
Rakott karfiol bulgurral
Csirkenuggets babfőzelékkel

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

08.05.
péntek

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

08.02.
kedd

Kakasraguleves
Sajtkrémleves füstölt sajttal és levesgyönggyel
Húsos rakott káposzta tejföllel
Burgundi marharagu krokettel

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

08.01.
hétfő

Fahéjas szilvaleves
Sütőtökkrémleves pirított tökmaggal
Cukkinifőzelék sült debrecenivel
Csirkemell caprese burgonyapürével

Leves 1
400 Ft

Főétel 1
950 Ft

Leves 2
400 Ft

Főétel 2
950 Ft

csomagolás
70 Ft/doboz

savanyúság
150 Ft/adag

Állandó 4: Görög saláta

Állandó 1: Rántott sajt párolt rizzsel

Állandó 2: Rántott sertésszelet párolt rizzsel

Állandó 3: Cézár saláta csirkemellel

950 Ft

950 Ft

950 Ft

950 Ft

ÚJ!!!

ÚJ!!!

minimum
rendelési 

érték:
1.100 Ft/

nap

H I R D E T É S

SZOBA KIADÓ!
Rendszerető lánynak 

szeretnék lakhatást ajánlani 
Rendszerető lánynak 

szeretnék lakhatást ajánlani 
Rendszerető lánynak 

szépen berendezett, tiszta, 
szeretnék lakhatást ajánlani 

szépen berendezett, tiszta, 
szeretnék lakhatást ajánlani 

kényelmes, csendes lakásban. 
szépen berendezett, tiszta, 

kényelmes, csendes lakásban. 
szépen berendezett, tiszta, 

Öt percre a vasútállomástól, 
kényelmes, csendes lakásban. 
Öt percre a vasútállomástól, 

kényelmes, csendes lakásban. 

tíz percre a központtól.
Öt percre a vasútállomástól, 

tíz percre a központtól.
Öt percre a vasútállomástól, 

06-70/933-4797
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Szép kőrösi 
eredmény

Folytatódnak 
az önerős 
járdaépítések
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H I R D E T É S

H I R D E T É S

Minden héten akció egyes típusokra!
Sportfelszerelés részlegünkön 

megtalálhatóak:
ütôssport-, labdasport-, küzdôsport-, 

fitnesz- stb. felszerelések.

Bici-Klinika
Vállaljuk kerékpárok, elektromos 

kerékpárok javítását, karbantartását.

GEPÁRD

Kerékpár és Sportfelszerelés
Nagykôrös, Kecskeméti út−Encsi u. sarok. 

Tel.: 53/656-821

Kerékpárok 
széles választéka

Egyre-másra készülnek el az 
önerős járdaépítések szerte 
Nagykőrösön. 

Az önkormányzat támogatá-
sával megvalósuló projekt kere-
tében idén több mint félszáz jár-

daszakasz újulhat meg, így téve 
még kényelmesebbé és bizton-
ságosabbá a gyalogosközleke-
dést. 

	HT

Szép számmal képviseltették ma-
gukat Nagykőrösről is a XII. Le-
csófesztiválon. A Bonduelle és a 
Nagykőrösi Motoros Egyesület 
csapata bronzérmet nyert, vagyis 
III. helyet értek el, amelyhez gra-
tulálunk. A Nagykőrösi Arany 
János Kulturális Központ társas-
tánccsoportja és a Duende Táncis-
k o l a  k ö z ö s  p r o d u k c i ó j a  i s 
színesítette a napot. 
Fotók: Varga Irén  fényképészmester



A Nagykőrösi Humánszolgáltató 
Központ 2022. évi nyári szabad-
idős és prevenciós programso-
rozatának negyedik és egyben 
utolsó hete is színes progra-
mokkal telt (július 11–15.). 

Július 11-én, hétfőn délelőtt Rácz 
Péter idegenvezetésével cso-
portbontásban ismét lehetősé-
günk volt felmenni a nagykőrösi 
református templom tornyába, 
hogy madártávlatból megcso-
dáljuk a városunkat.

Hétfőn délután a Nagykőrösi 
Arany János Kulturális Köz-
pont – Kőrös Art Moziba láto-
gattunk el, ahol a Sonic, a sün-
disznó 2. című kalandfilmet 
néztük meg. 

Kedden délelőtt a Cegléd és 
Térsége Látássérültjeinek Egye-
sülete tartott érzékenyítő foglal-
kozást. A gyermekek Fehér-Pap 
Anita elnöktől hallhattak arról, 
hogy hogyan is élnek a látássé-
rültek a mindennapokban, mi-
lyen segédeszközök állnak a 

rendelkezésükre. Oláh Istvánné 
Zsuzsi alelnök pedig megmutat-
ta, hogyan kell helyesen közle-
kedni a fehér bottal. Az előadás 
után a gyermekek kipróbálhat-
ták, hogy milyen bekötött szem-
mel, fehér bottal közlekedni, 
milyen bekötött szemmel csör-
gőlabdázni, és az egyéb segéd-
eszközöket is kipróbálták, meg-
tapasztalva ezzel, hogy hogyan 
is élnek a látássérültek a min-
dennapokban. 

Az előadást követően a gyerme-
keknek meglepetésben volt ré-
sze, hiszen dr. Körtvélyesi Attila  
alpolgármester úr és Nagy  
Balázs alpolgármester úr jég- 
krémmel lepte meg a résztvevő-
ket. A gyerekek nagy örömmel fo-
gyasztották el a jeges finomságot. 

Kedden délután vendégünk 
volt Sasinszky Mónika tanító 
néni, aki kézműves-foglalkozást 
tartott az érdeklődő gyermekek 
részére. Könyvjelzők készültek 
színes papírokból és kartonok-
ból, valamint fonalakból.

Szerdán délelőtt ellátogattunk 
az Arany János Kulturális Köz-
pont múzeumában található 
Hagyományőrző Játékbiroda-
lomba, ahol a gyermekek szíve-
sen kipróbálták a népi fajátéko-
kat, a szalmabálákon pedig nagy 
szalmacsata zajlott. 

Szerdán délután a tervek sze-
rint ellátogattunk volna a Nagy-
kőrösi Önkormányzati Tűzoltó-
ság laktanyájába, hogy kívülről 
és belülről is megnézzük a tűz-
oltóautót, illetve megismerjük a 
tűzoltók munkáját, de indulás 
előtt Ézsiás László tűzoltópa-
rancsok jelezte, hogy riasztást 
kapott az egység, így sajnos idén 
ez a látogatás elmaradt. 

Július 14-én a Nagykőrösi 
Rendőrkapitányság részéről el-
látogatott hozzánk Móricz-Va-
kulya Nikolett rendőr százados, 
Maczej Ferenc rendőr főtörzs-
őrmester, Lázár Péter rendőr 
törzsőrmester, Kíséri Nagy Pál 
Ferencné iskolaőr, akik a rend-
őrség munkájával ismertették 

meg a gyermekeket, és egy iz-
galmas közlekedési bemutatót is 
tartottak. 

Július 14-én délután az érdek-
lődő gyermekek Kollát Emese 
alapozóterapeuta és homlok- 
lebenytréner foglalkozásán  
vehettek részt. Nagyon jó han-
gulatban telt el ez a délutáni 
program is.

A nyári szabadidős és preven-
ciós programsorozat zárónap-
ján, július 15-én Tóthné Balázs 
Renáta, a múzeum dolgozója 
volt a vendégünk, aki arcfestést 
készített a gyermekeknek.

Július 15-én bezárta a kapuit a 
Nagykőrösi Humánszolgáltató 
Központ 2022.  évi nyári sza-
badidős és prevenciós program-
sorozata. 

Hálásan köszönjük a meghí-
vott vendégeinknek, hogy hoz-
zájárultak a sikeres megvalósí-
táshoz. 

	Pomozi Dóra  
 programfelelős 
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KALANDRA FEL!  

Zsiráf- és elefántbáb alkotására 
hívták a gyermekeket a nyári 
Cimbora Szerda második fog-
lalkozására a nagykőrösi gyer-
mekkönyvtárba. 

Az interaktív kézműves-foglal-
kozáson elkészített zsiráffal ját-
szottak is a résztvevők, majd az 
elefántbáb alkotása következett. 
A foglalkozást Szebellédi Zsófia 
könyvtáros vezette, diák segí-
tőkkel. 

Az előző alkalomhoz hasonló-
an nagyon jó hangulatban, kel-
lemesen töltötték el az időt. Vol-
tak, akik már az előző Cimbora 

Szerdán jelezték a részvételi 
szándékukat a következő alkal-
makra. 

A könyves környezetben meg-
rendezett kézműves-foglalkozá-
sok nagyon népszerűek és kedvel-
tek a gyermekek körében. A ha-
gyományos nyári foglalkozások 
kötetlensége, a közös játék öröm-
mel tölti el a gyermekeket, a szü-
lőket és a nagyszülőket egyaránt. 

Sok szeretettel várják a gyer-
mekeket a Cimbora Szerda  
következő alkalmára, 2022.  
augusztus 10-én, amikor is iz-
galmas könyvjelzőket fognak 
készíteni.

Cimbora Szerda  
a gyermek-
könyvtárban

MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY  

Nagykőrösi 
Turisztikai Pont

A nagy meleg ellenére is folya-
matos az érdeklődés a nagykő-
rösi Arany János Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény iránt. 

2022.  július 19-én a Ceglédi 
Városvédő és Szépítő Egyesület 
tagjai látogattak el Nagykőrösre 
tárlatvezetésre, majd 2022. júli-

us 20-án a ceglédi Kossuth Mű-
velődési Központ által szerve-
zett Bringás kalandtábor részt-
vevői látogattak el az Arany 
János Közérdekű Muzeális Gyűj-
teménybe, ahol múzeumpeda-
gógiai foglalkozáson vettek 
részt.




