
Padkák kialakítását 
végzik a megújuló 
4601-es út mentén, az
építkezés jó ütemben 
halad. A kivitelezés 
helyszínén egyeztetett 
Dr. Czira Szabolcs pol-
gármester, Földi Lász-
ló

Dr. Körtvélyesi 
Attila alpolgármester
szeptember 10-én, pén-

teken. Az egyeztetés 
során is megállapításra 
került, hogy a 4601-es 
és 4608-as utak meg-
újulása nagyban javítja 

a lakosság kiszolgálása
mellett a cégek, vál-
lalkozások életében is 

kat hozhat.

XVI. évfolyam 38. szám 2021. szeptember 17.  Ingyenes információs lap

JÖN! JÖN! JÖN! ÚJRA VÁSÁR NAGYKŐRÖSÖN!
Szeptember 26-án, vasárnap mindenkit szeretettel vár a Szent Mihály-napi 

Országos Állat- és Kirakodó Vásár Nagykőrösön, a Vásártéren.

Elkötelezetten
a fejlesztések 

pártján

Mint arról korábban beszá-
moltunk, augusztus 23-án

dr. Czira Szabolcs polgármes-

szerint, kölcsönösen hasz-

Park” –ot tervezik áttelepíteni

több ingatlant is.g

HT
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Gyász
Nagy-Kis Ferenc (1946)

Sáfár József (1950)
Kustár Zoltán (1956)
Bársony József (1945)

A TÉMA: Nagykőrös (II.)

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester szeptember 3-án
volt a Gong Rádió Téma

beszélgetett. A beszélge-

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester a városban zajló fej-
lesztésekkel kapcsolatban 

rösnek a legnagyobb szív-
ügye, az a három telepü-

és hála Istennek azt tudom
mondani, most már elin-
dult az aszfaltozása. Ceg-
léd irányából aszfaltcsík jön 

nagyon remélem, hogy az

átadásra kerül, mint ahogy 

ebben az évben, hiszen át-

pedig elindul a Szabolcs és

ebben az évben megcsiná-

 A na-

a Luther és a Bethlen utca.
Még folyamatban vannak
a járdaépítések, elkezdtük
a járdáknak is a javítását,

gármestere.

Ferenc pápa ne hagyja elveszni
a keresztény Magyarországot

a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus
(NEK) zárómiséjére ér-
kezett Magyarországra.

pápát vasárnapi buda-

A közlés szerint Orbán 
Viktor átadta Ferenc pá-
pának annak a levélnek 
a másolatát, amelyet IV.
Béla magyar király IV. 
Ince pápához intézett.
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Épül a kerékpárút is
Dr. Czira Szabolcs Földi László Dr. Körtvélyesi Attila

-

RÓZSÁS LÁSZLÓNÉt - ETELKA nénit - 90. 

VÁROS nevében DR. CZIRA SZABOLCS 
polgármester és az ARANY JÁNOS RE-
FORMÁTUS GIMNÁZIUM közösségének 

-
ZI-KIS TÍMEA igazgató. Etelka néni család-

-

Etelka nénit!

Szépkorú köszöntéseSzépkorú köszöntése
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Felhőtlen jókedv a XXI. Arany-Napokon
Nagyok sikeres, sok ezer kilátogatót megmozgató esemény volt az idei Arany-Napok fesztivál is, 
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Hirdetés

Nagykőrösiek Nagykőrösért I. rész
Az Arany-Napok keretében, 2021. szeptember 5-én 

Dr. Mocsai Zoltánné ugyan nem

ként segítette a megye iskoláiban

séges gyermekek támogatása

gratulálunk!
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„Nagykőrös városának polgárrá fogadó „Nagykőrös városának polgárrá fogadó 
ünnepsége is egy ezek közül a kiváló, ünnepsége is egy ezek közül a kiváló, 

követendő példák közül, amelyet a város követendő példák közül, amelyet a város 
gyarapodó újszülötteinek számagyarapodó újszülötteinek száma

 is visszaigazol” is visszaigazol”

tpA családi kapcsolat 

pj galapja a házasság, illetve a 
A

Folytatás a 7. oldalon
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Tojásleves

Keménylebbencs sonkával, 
zöldborsóval
Hawaii csirkemell kukoricás 
rizzsel

Jókai bableves

Máglyarakás

Sajtos tejfölös tészta

Suhintott leves levesgyönggyel

Sült pecsenyehús 
paradicsomos káposztával
Hentes tokány galuskával

Májgombóc leves

Tavaszi pulykaragu tésztával

Rakott burgonya savanyúság

Mentás meggyleves

Fokhagymás párizsi szelet 
gombás rizzsel
Mustáros flekken tört 
burgonyával

38.HÉT – Szeptember 20.- 24.

Hirdetés

Hirdetés

NAGYKŐRÖS
A SIIX Hungary Kft  Japán első számú elektronikai termékeket gyártó vállalatcsoportjába

tartozó cég. Fő profilunk az ipari elektronikai és autóipari egységek bérgyártása.

Diplomás vagy?  Középfokú végzett séged van?

 Alapfokú végzett séggel rendelkezel?

Dolgozz nálunk Te is!
Az alábbi pozíciókba keressük új kollégáinkat:

Több műszakos beosztásban
gyártósori összeszerelő

SMT gépkezelő
minőségellenőr
csoportvezető

Egy műszakos beosztásban
MES adminisztrátor

ellátási lánc kontroller
AOI programozó mérnök

folyamatmérnök
minőségügyi mérnök

A feladatokról és elvárásokról az alábbi telefonszámon

érdeklődhetsz: 30/4577113 vagy, 30/2028406

MIT KÍNÁLUNK?

Versenyképes jövedelmet • kiemelkedő utazási költségtérítést
• fejlődési lehetőséget • szakmai kihívásokat

• hosszú távú, stabil munkahelyet, ahol fiatalos csapat vár

JELENTKEZÉS AZ ÁLLÁSRA A POZÍCIÓ MEGJELÖLÉSÉVEL

Email:  job@siix.hu
vagy személyesen leadhatod az önéletrajzodat az alábbi címen: 

2750 Nagykőrös Téglagyári út 9.

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester: A legjobb szakácsok is
azt mondják, hogy jó ételhez
jó alapanyagok kellenek. A j p y gy g

pe-
dig ilyeneket lehet kapni, ezért 
is jövök szívesen. Másrészt az
itteni találkozások, beszélgeté-
sek felérnek egy fogadóórával.  

Bár még tart a lecsószezon,
azért a zöldségek és gyümöl-
csök mellé ma a

gygy

SZÉK hentesüzlet kínálatából 
is vásároltam. Aki jót keres jó
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Nagykó́rösi résztvevó́ a Nemzetközi Macskakiállításon

Interjú Szivos-Tóthné Simon Ágnessel
A Macskamánia Egyesület HAPPY CAT 
Nemzetközi Macskakiállítást rendezett 
2021. szeptember 4-én és 5-én Budapes-
ten a Lurdy házban. A kiállításon na-
ponta több száz különleges macska, gye-
rekprogramok, táp és felszerelés-vásár 

-
-

rösi Szivos-Tóthné Simon Ágnes is, aki 
az alábbi interjúban segít belelátni ebbe 
az életformába és természetesen beszél-

-
retete? Más háziállat is van otthon?
Szivos-Tóthné Simon Ágnes: Szinte egész 
életemben macskák vettek körül. Akkor 

-
-

zánk és én babakocsiban tologattam. 3-4 
-

-

-

akrobata-táncos, de amint szárazföldet ér-

Szivos-Tóth Lászlóval
-

-
-
-

-

-

-

-

-

Jelenleg mennyi macskát tart és milyen 
fajtájúak?
Szivos-Tóthné Simon Ágnes
macskával élünk, a kiscicákat nem szá-

-
-

-

ilyen kiállításra és hogyan történik ez a 
folyamat?
Szivos-Tóthné Simon Ágnes: Szerencsére 

-

-
ra való küllemi felkészítésük sem okoz túl 

-

-

Hány macskával indult ez a mostani ver-
senyen és milyen eredményeket ért el? 
Korábban milyen kiállításokon vettek 
részt?
Szivos-Tóthné Simon Ágnes: A mosta-

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

met.

általuk legszebbnek tartott macskákat a 

-
-

részesült. 

például Eurocoon Empire Princess Sa-
rah. Mi alapján választanak nevet az ál-
latoknak? 
Szivos-Tóthné Simon Ágnes: 

-

-

-

Kérem röviden mondja el, hogy milyen 
-

nyen, kiállításon szeretnének legköze-
lebb elindulni?
Szivos-Tóthné Simon Ágnes: 

-
-

gokba.
A legközelebbi macskakiállítás, amire már 

-

-

-
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A Crown Magyarország Kft.
munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Elvárások:
•

• •
• •

Amit kínálunk:

Hirdetés

Az Eviosys Csoport tagja.

Hirdetés

az alábbi pozícióba munkatársakat keres

KARBANTARTÓ
Amit elvárunk:

•

állásának biztosítása,

•

•

•

•

• automata gépek karbantartásában, 

karbantartás-szervezésében szerzett tapasztalat

• karbantartási utasítások és tervek készítésében 

szerzett tapasztalat

HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com

Az Eviosys Csoport tagja.y p gj

Megújult a
parókia homlokzata

„Hálás szívvel osztom meg parókiánk megújult homlok-

vártam ezt a pillanatot, aki látta a régit az megérti mi-
ért…

ram keretében kapott pályázati támogatást, és nagyon 

SDG!” – írta közösségi oldalán Nt. Szabó Gábor lelkész-
elnök.
A hozzászólóknak is láthatóan elnyerte tetszését, mint 
írták: „Gratulálok, nagyon szép munka.”, „Hála legyen gy p gyy
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 az

2022. január 1.

Nem tudott aludni, ezért 
feltört pár autót – elfogták

értékes, teli szerszámos-

Jobban szétnézett. Háza

nek ajtaján a napokban már 

nosának.

att folytatja le a további el-
járást.

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon
továbbra is az Önkormányzati Hírek

facebook közösségi oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
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IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja:

a 2.9./409-1/2006.
nyil ván tar tás ba vételi szám

Önkormányzata
Kiadó címe:

Szabadság tér 5. 
Tel.: 53/550- 300 
fax: 53/351-058

E-mail:
tanacsado@nagyko ros.hu

Szapora István, 

Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák:

Web: www.mhk.hu

ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent 

bár milyen tartalom 

történhet.

HirdetésHirdetés

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

• automata gépek karbantartásában, karbantartás
szervezésében szerzett tapasztalat

• karbantartási utasítások és tervek készítésében
szerzett tapasztalat

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2021. 09. 13-tól

PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR 
NAGYKŐRÖS, CEGLÉDI ÚT 28.

TEL.: 06-53/552-134
2021. 09. 20-tól

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR 
NAGYKŐRÖS, SZÉCHENYI TÉR 8.

TEL.: 06-53/552-114
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.

• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret

• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag

Hirdetés

Hátmasszázs, 
nyirokdrenázs, lábápolás,

ha fáj-, ha dagad-,
ha nehezen boldogul,
vagy csak jól esne 

Várom szeretettel
a segíteni akarás szándékával!

Minden alapkezelés
4500ft/alkalom

Az első alkalom 50% kedvezmény
Időpont-egyeztetés:
+36 20 260 5080

Hende Kati
Nagykőrös, Balla Gergely u. 15.

•
munkavégzés •Megbízhatóság, precizitás

Egyéb információ:
Munkavéégzés helye: 

a  email címre 

Hirdetés

Az Eviosys Csoport tagja.

Az Eviosys Csoport tagja.

Az Eviosys Csoport tagja.

Hirdetés
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férjével és nagylányá-
val jöttek el az augusztusi 
utalvány átadására. A város
másik részén laknak, így cé-
lirányosan szoktak jönni a
TIBIKER-be vásárolni. El-

kedvelik a sajtokat tejter-
mékeket és emellett alapve-

vásárolni.
 két 

gyermekével jött el a 10 000 
Ft-os utalvány beváltására.

resen járnak napi élelmi-
szert vásárolni, felvágotta-

követik a facebookon és az
Önkormányzati Hírekben 
is. Most az iskola kezdés-
kor nagyon örült az utal-
ványoknak, plusz segítség

tartásba vásárolt termékek, 
amit le is vásároltak.

Augusztusban is segített
a TIBIKER!

Hirdetés

Hirdetés

munkakör betöltésére.

8 általános iskolai végzettség
egészségügyi alkalmasság
magyar állampolgárság

munkába álláskor szükséges 
2021. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
 ápolási igazgatótól kérhetnek tel:

címére

Személyesen
E-mail:  titkarsag@nkrehab.hu



Arany-Napok a Múzeumban
Arany 

János jegyzetei, 1859 c. Sigray Mária Kovács Attila Zoltán
Oláh Róbertt dr. 

Papp Gábor
Arany János: A Nagyidai cigányok

a Csavar Színház Weiner Leó Zeneiskola
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ÍZi Ebédrendelés
2021. szeptember 20 - 24.

0621/200-0220
www.izimenu.hu

Leves

Leves

Leves

Leves

Leves

09.20.

09.21.
kedd

09.22.
szerda

09.23.
csütörtök

09.24.
péntek

38. hét 2021.09.20 - 09.24.

Magyaros, házias ízekkel, kiadós adagokkal és változatos menüvel várjuk 
minden hétköznap!

RENDELÉS MÓDJA:

MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:

FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:

720 Ft/
adag

LEVES 

850 Ft/
adag

860 Ft/
adag

CSOMAGOLÁS

70 Ft/
doboz

990 Ft/
adag

LEVES 

területén belül, 13:30-ig.

FRISSEN 
KÉSZÍTVE KONYHÁNKON!

Hirdetés

LevelesládánkbólLevelesládánkból

Az Arany János Gimnázi-
umban 1960-ban fejeztük 
be a tanulmányainkat. Da-
nóczi József volt az osz-

osztály létszám és még
21-en ma is élünk. Már ez
is egy csoda. Az meg még
nagyobb, hogy a 60 éves 
(61 év után) találkozón 13-
an együtt voltunk. A ta-

egymásnak. Azért gon-
doltam, hogy meg osztom
ezt az élményt másokkal.
A mellékelt csoportképen 

arcok láthatók. Az akkori 
diáksapka viselet egészen 

Kár, hogy az Arany jel-
vény nincs meg, mert volt
az elején. Hálás szívvel 
gondolunk ma is volt is-
kolánkra, és Tanárainkra. 

gyon tetszett Nekik. Az 
ebédünket a Fehér Róka 

déglátást a Tímár ház biz-
tosította.

Baracsi Katalin 

A múlt héten is több vonulásról
számolt be az Önkormányzati

olvashatnak.
Szeptember 8-án Kocsér ésp

avart kb. 200 m2-en szeptember 

11-én. Személyi sérülés nem tör-
tént. (képünkön)

500 m

Forrás: Önkormányzati
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„Isten áldd meg a magyart!”
1938 után idén újra Magyarország adott ott-
hont a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusnak, amely a Katolikus Egyház világot 
összefogó eseménye. Beszédes a két korszak 
is: a ’38-as esemény egy megalázott, meg-

gyógyír Trianon után a második világháború

900. évfordulója is, napjainkat pedig egy ví-
rus kényszerítette térdre és szakította el hosszú 
ideig a családokat egymástól és az egyháztól.

Mivel a programok Budapesten zajlottak, p g p j ,
és sokan a vírushelyzetre, illetve egyéb y , gy
okokra hivatkozva nem tudtak eljutni ezek-j
re a programokra, fontosnak tartottuk, p g , ,

tolikus Plébáni
világünnepg pbe. Ez motivált arra, hogy Nagy-, gy gy

ségi délutánt (g (képünkönp ), majd a Ferenc ), j

részvételt.
Augusztus 20-tól látható volt az Eucharisz-
tiáról egy kiállítás a városközpontban, a volt 

háttérrel jelenítettük meg az Eucharisztia ala-

házban, valamint az 1937-es és 1938-as évek 

helyi egyházközség története) korabeli bejegy-
zései alapján.

2021. szeptember 11-én, szombaton a bu-p ,

ünk a temp-p
lomunk kertjébe, mely szentmisével kez-j , y

 részt.

Házhoz JÖTT
a ZENEDE!

Házhoz megy a ZENEDE Oktatási 
Centrum – Rocklegendák címmel im-

Bordás József

Zoltán és Bordás József

HT

a szentmisén kívül is megtapasztaljuk az g p j

a  az új-j

haza a családjainkkal.
Másnap, szeptember 12-én vasárnap korán
keltek azok a katolikus hívek, akik vállalták,
hogy személyesen is elmennek a záró pápai
misére. Budapestre érve a kijelölt szektorban
olyan helyre kerültünk, ahonnan Ferenc pápát

kor a hívek között végigvonult a pápamobilon
áldást osztva. A szentmise egészét áthatotta

éneklése, illetve a szentmise csendje mély

gondolatai szerint Krisztust csodálókból Krisz-

désnek lépjünk egy lépést hátra önmagunktól,

talhatjuk Krisztus önfeláldozó szeretetét. Azt 
a szeretetet, amelyet az Eucharisztiában ne-
künk adott, amelyben önként feláldozta magát 
értünk, megmutatva azt, hogy a boldogsághoz

a fájdalmat, de még a kísértést sem. Viszont 

maradtak. Végezetül a pápa magyarul imádko-

Czira Szabolcs polgármester úrnak, Var-p g ,
ga István, a Varga Pékség tulajdonosának, g , g g j ,

hozzájárultak.
Lapunkat Nagy István 


