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Szilárd aszfaltburkolatot kap az
Abonyi út folytatása 1 km hosszan,

a Pöcöki út folytatása hasonlóan és
a Vett út egy szakasza is!

Megérkezett a Támogatói 
Okirat, melyben arról tájé-
koztatták dr. Czira Szabolcs 
polgármestert, hogy a Vidék-
fejlesztési Program keretén 
belül benyújtott támogatási 
kérelmet támogatásra alkal-

A Támogatói Okiratban fog-

út folytatása) szilárd burko-

-
-

910 méter hosszon, a Nagy-

-

fog valósulni. 
Dr. Czira Szabolcs polgármes-

-
ken tett bejárás alkalmával 

-
met fognak okozni ezek az 

A kivitelezés várhatóan 
szeptemberben indulhat el. 
Tekintsék meg videónkat 

-
mában érkezett facebook kom-

 

már ezt a pillanatot!!”

-
faltozását sok lakó nevében 

-

Horváth Tibor
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Gyász
Kustár Balázsné sz. Kis Judit (1928)

Pap Ilona Katalin (1950)
Szendi Ferencné sz. Bretus Margit (1947)

Tóth Jánosné Nagy Mária (1932)
Ádám József (1953)

Márton Ambrusné sz. Illés Erzsébet (1940)

KÖSZÖNET

Ádám József 

KÖSZÖNET

Tóth Ambrus 

KÖSZÖNET

Szabóné Irházi Zsuzsanna 

Szabó Tamás 

KÖSZÖNET

Medgyesi István 

MEGEMLÉKEZÉS

Nagy Attila
halálának 4. évfordulóján

Aki szja-kedvezményre jogosult, 
annak érdemes már januárban ki-

lónak járó kedvezményeket. Nyi-
latkozni online is lehet, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
honlapján. Változás esetén év 
közben új nyilatkozatot kell tenni 
vagy a korábbit vissza kell vonni.

gozó tölti ki és adja át munkálta-

kedvezmények automatikusan 

adóbevallási tervezetbe.

nyújtása a NAV honlapjáról elér-

tás (például ügyfélkapus hozzá-
férés) szükséges. A webes felület 

és a korábbi nyilatkozatokban 

küldött dokumentumot a NAV 

zel kitöltött nyilatkozatok szemé-
lyes átadására a munkáltatónak. 
Ehhez az ajánlott nyilatkozatmin-
ták és a kitöltési útmutatók letölt-

2
vehetnek igénybe a 25 év alatti 

az összevont adóalapba tartozó, 
törvényben meghatározott egyes 
jövedelmeik után a kedvezmény 
havi összegéig, ami 2022-ben 433 
700 forint. Ez 65 055 forint adó-

kozattal kérnie, azt a munkáltató, 

latkozatban kéri annak részleges 

A korábbi személyijövedelem-
adó-kedvezmények (négy vagy 

kedvezménye, gyermekek után 
járó családi kedvezmény, kor-
mányrendeletben meghatározott 
betegségek, illetve rokkantsá-
gi járadék vagy fogyatékossági 
támogatás esetén járó személyi 
kedvezmény) továbbra is elérhe-

változtak. A személyi kedvez-
mény mértéke a minimálbér 
emelkedéséhez igazodva 2022-

gyakorlatban havi 10 005 forint 

NAV honlapján (https://nav.
gov.hu), a 73. számú információs 
füzetben tájékozódhatnak, illet-

NAV Infóvonalán, a 1819-es tele-
fonszámon.
Lapunkat a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal Pest Megyei Adó- és Vámigaz-
gatósága tájékoztatta

FÁJDALMUNKBAN ÉS GYÁSZUNKBAN LEGYEN VIGASZTALÁSUNK AZ IGE: „Boldogok a halottak, 
akik az Úrban halnak meg. / Bizony azt mondja a Lélek, mert megnyugszanak /  

az ő fáradságuktól és az ő cselekedeteik követik őket.” (JELENÉSEK KÖNYVE 14:13)

FÁJDALOMTÓL MEGTÖRT SZÍVVEL, DE ISTEN AKARATÁBAN 

MEGNYUGODVA, ÉLETÉT MEGKÖSZÖNVE TUDATJUK, HOGY

Karsay Istvánné szül. Illés Margit
életének 90., özvegységének 7. évében türelemmel viselt 
betegsége után 2022. január 14-én megtért Teremtőjéhez. 

Szeretett halottunk földi maradványait 2022. február 4-én, 
pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a nagykőrösi református

temetőben egyházi szertartás szerint.

GYÁSZOLJÁK: leánya, nővére keresztfiával, unokái, dédunokája, szeretett családtagjai, kedves 
barátai, rokonai, egykori tanítványai és mindazok akik tisztelték és szerették.
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Közéleti est Bohár Dániellel

HT

„Határtalan lehetőségeid vannak, hogyha 
a benned élő Jézus Krisztusra hallgatsz!”

Önkormányzati Hírek EXKLUZÍV

Ö. H.: 

Csókay András:
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Házassági évforduló

65. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel kö-
szöntjük Farkas Józsefnét és Farkas Józsefet! A Jóisten 
áldását kérve rájuk kívánunk Nekik további szép, sze-
retetben eltöltött éveket. 

Fotók: Botocska Péter

Családi ház lángolt a Báthory utcában

-

-
ral beavatkozott, egy gázpalackot 
kihoztak az ingatlanból. Személyi 
sérülés nem történt. Riasztva lett 

-

 
 

már kevésnek bizonyult...

Sólymok KE 90-84 
(27-24, 22-11, 23-24, 18-25)

Sólymok: Fehér Péter 17/6, La-
kosa Ákos 11/9, Rozs Máté 8/6, 
Mester Márk 8, Timkó Norbert 8, 
cserék: Mácsai Károly 16, Mol-
nár Bence 8, Kónya Levente 5/3, 
Jókai Mátyás 2, Kakulya Sándor 

-

Újabb nehéz idegenbeli megmé-
-

mok KE NBI/B-s együttesére, 
-

rosban, ahol az Óbudai Kaszások 
csapatának szerettek volna vissza-
vágni. Októberben, a Kossuthban 
nagyon fájó eredmény született, 
egyetlen kosárral nyert az óbudai 
alakulat, úgy, hogy a meccsen 

-
zettek.
A Kaszások szerb légiósa 3 má-

-
tal már egy másik idegenlégiós-
nak jutott. A szerbet ugyanis egy 

-
szások csapata, akit nem sikerült 

zárta a meccset.
A – sérülés miatt hiányzó – csa-
patkapitánya nélkül játszó Sóly-

-
mény után. A 3. negyedben már 

szert a hazaiak, de ahogy ezt az 
óbudaiak is megtapasztalhatták, 
a Sólymok csapatát sohasem sza-

küzdve faragták a hátrányt, ám a 
nagy hajrá és a megnyert második 

is jobban álló Kaszások ellen. Ez 

edzésmunkájával sem veheti fel a 
-

lett kosarazó játékosokból álló 
Sólymok. A csapat hozzáállását 
és teljesítményét nagy tapssal ju-

szurkolók, akiknek hangja ezúttal 
is végig elnyomta a hazaiakét.  

ellenfél az egyik nagy rivális, a 
-

denkit szeretettel várnak, a védett-
ségi igazolvány felmutatásával! 

/fotó: NSKE/
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Felháborító és egyben botrányos kije-
-
-

-

Szüléshez nem kell orvos?

-

„A (szüléshez) például, 
mint nagyon sok más beavatkozáshoz 
éppenséggel orvos sem kell. Hogy egy 

az tökéletesen biztonságosan le tud ve-
zetni egy szülést.”
Az egészségügy üzlet?

-
-

tabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, 
minthogyha nem üzlet. Mert ahol nem 
üzlet, ott tönkrementek” – jelentette ki 

-

-

-

a biztosítása, vagy a saját pénztár-

szolgáltatást nyújtva, szinte azonnal 

gyorsan elvégzik ezt a vizsgálatot, az 
garantált. És ez Magyarországon is 

-
gyarok?

„És 
vannak olyan speciális kezelések, amit 

-
gyék önöket. Az amerikaiak a szem-

-
ka szembetegségek, inkább az ame-

-
gyet, menjen el Indiába”

-

-

-
„Igenis el kell 

szülészeti ellátás ne legyen a vidéki 

közelében.”

Ostobák, trágyával etetett gombák és 

-
-

-

„…én ezeket az aberráltakat 
le akarom váltani a választáson…”

-
-
-

„…az, 
hogy ilyen javaslatok megszülettek, 

-

-

-

meg lehet nyerni egy választást. Ad-
dig, amíg az embereket sötétben tart-
juk és trágyával etetjük, ahogy mond-
ják Amerikában, hogy úgy tartanak, 
mint a gombát, sötétben tartanak és 
trágyával táplálnak. Addig, amíg a 

-
bát, addig a rezsicsökkentéssel, a mig-
ránsozással és a többivel lehet válasz-
tást nyerni.”

„Most már 

gombák, hanem ostobák is. Azok, akik 
elhiszik, hogy a Fidesz bevándorlásel-
lenes, azok végtelenül ostobák.”

-

„Én azt mondtam, hogy Szeged. Nem 
India, Szeged. Elnézést kérek, de 

-
-

-
dom, hogy tökéletes, de nem a szellemi 
képességükkel van baj, hanem a vég-
telen aljasság és gonoszság jellemzi 
ezt a tolvaj társaságot.”

Márki-Zay zagyva egészségügyi 
javaslatai egybeesnek

a Gyurcsány-kormány politikájával

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

Verbális ámokfutásba kezdett 
Márki-Zay Péter

-
-
-

-

-
-

-

-
getését!
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IDÉN IS KIÍRÁSRA KERÜLHETNEK A PÁLYÁZATOK,
A KULTURÁLIS ÉS A SPORT KERETRE!

A pályázatok benyújtásának várható határideje:
2022. február 25. péntek 10:00 óra

Benyújtás helye:

oldalról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

06/53 550-250
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-
-
-

 

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
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-
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-
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-
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-
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-

-

-
-
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-

-
-

-
-

-
-

-
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Átvétel helye: 
KÖVA-KOM Np. Zrt ügyfélszolgálati, valamint a DTkH 

Lakossági tájékoztatás

Forrás: KSH.

1950

1950

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018

Nők Fér ak

Rákellenes világnap 
A daganatos halálozások csökkentése érdekében fontos 

a szűrés és az önvizsgálat 

„EZ VAGYOK, EZT TESZEM”
Február 4.

716 1037

1082 1071

2127 1314

2198 2836

3375 5341

1950
1950

2018

12%

25%

Daganatos 
megbetegedés 

miatti halálozás:

Daganatos 
megbetegedés 

miatti halálozás:

12 792
Összes halálozás:

106 902

33 250
Összes halálozás:

131 045

A daganatos megbetegedések miatti halálozás aránya
 az összes halálozásból 25% Magyarországon.

Petefészek

Hasnyálmirigy

Emlő

Vastagbél, végbél

Légcső, hörgő, tüdő

Ajak, szájüreg, garat

Hasnyálmirigy

Prosztata

Vastagbél, végbél

Légcső, hörgő, tüdő

A rosszindulatú daganatok közül mindkét nem 

körében a légcső, hörgő és tüdő daganata okozta 

a legtöbb halálesetet 2018-ban.
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2022. január 17-én tartott könyvbemutatót Bokor Balázs, 
-

-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
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„Soha ne adjuk fel a hitet, a reményt és a szeretetet”

Kis János evangélikus lelkipásztor
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Játsszunk iskolást a Rákócziban!

„Vidám hangulatban telt a 
-

-
-

-
-
-

 

Nagyszerű értékelést 
kapott városunk 

a Virágos Magyarország 
Verseny 

szervezőbizottságától

Levélben köszönték meg dr. 
Czira Szabolcs polgármes-
ternek a Virágos Magyaror-

-
vezett az országos szakmai 

-
kelten az értékelést is meg-

-
kat szó szerint idézzük:
„A közel 24 ezres lakosú Nagy-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
 – 

írták az értékelésben.

Arany Rózsa-díjat 
(képünkön). A beérke-

-
-

-

-

Levelüket úgy zárták: „En-

-
lezetten támogatta a Virágos 
Magyarország verseny célja-

évre egyre sikeresebb legyen. 
Bár a versenyévad most véget 

folytatódik. Várjuk szeretettel 
-

nyévadban is!”

 
 

 

HT 

Fölényes Pityke győzelem
K i e m e l k e -
dett Hoffer 

-

pont. Mak-
sa a palánk 
alatt uralta a 

pont. Mészá-
ros Bálint és 
Rab Martin 

pontot dobott. 
-
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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.

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2022. JANUÁR 24-TŐL

 EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR 
NAGYKŐRÖS, SZÉCHENYI TÉR 8. 

TEL.: 06-53/552-114

2022. JANUÁR 31-TŐL: 
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

•igényesség a saját munkájára 
• csapatszellem 

négyvillás targonca ismerete (gyakorlat)

Amit kínálunk:

ORVOSI
ÜGYELET
TELEFON SZÁMA:

53/350-377

Az Eviosys Csoport tagja.
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Mindenkit sok szeretet-

22 városi bajnokságra. Aki 
-

-

alábbi adataidat. 

– Név

-
-

-

-
es S

-

-

Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!
Tájékoztatom, hogy az állatok védelmé-

-

-

-

-
tettel, három évente legalább egy alka-
lommal ebösszeírást végez. -

-

-
 azoknak is ki kell tölteni az adat-

-
íráskor már szolgáltattak adatot.

-

-
-

-
-
-

a  -

a -

-
san leadhatók.

-

-
Tájékoztatom, 

-
-

városban a kerületi önkormányzat, illetve 

önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) 
bekezdés szerinti adatokat.” -

adatkezelés jogalapja jogszabá-
lyi kötelezettség teljesítése.

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-

Dr. Ecsedi-Ország Viktória
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  Városi séta Na  gykőrösön pazar Városi séta Na panorámával
-

rösön, épp ezért nagyon kíváncsi voltam, 
vajon mit tartogat számomra a város, plá-
ne egy hideg, borongósnak induló januá-
ri napon. Voltak terveim és elképzelésim 

-
sebb lett, mint gondoltam.

legismertebb hazai turisztikai célpontok 

helyek is minimumra csavarják a pörgést. 
Persze, remek lett volna, ha mondjuk, úgy 
10 fokkal melegebb van, és jó lett volna 
látni azt a néhány neves szobrot, amit télire 
becsomagoltak, ezt leszámítva azonban jó 

-
gos Városa, tavasszal bizonyára újra vi-
rágba borul majd minden

akik nem szeretnek túl sokat gyalogol-
-

pontban vannak, egymáshoz elég közel. 
Bár, aki hozzám hasonlóan vonattal érke-
zik, az egy 20-25 perces kis sétával kezdi 
az ismerkedést, a vasútállomás ugyanis 
a város szélén található. Eltévedni azon-
ban nem lehet, mert itt tényleg csak toro-
nyiránt kell haladni, a református temp-

A központba érdemes a Kossuth és a Rá-
kóczi utcán bejönni, mert szép nagypolgá-
ri házakat látni arrafelé, és itt áll a zsina-
góga, ami ritka kivételként, ma is eredeti 
funkcióját tölti be. Ahogy beértem a köz-

bérháza 1904 és 1905 között épült, és al-

-
égett, és a kupolát évtizedekig nem tud-
ták visszaállítani, erre csak 2009-ben ke-
rült sor.
Nem messze innen áll az 1700-as évek-
ben épült városháza, amelynek közelé-

torony, a strázsatorony állt. Ennek funk-

-
kély kovácsoltvas korlátját. Van rajta egy 

formáz, és a város nevére utal. 
-

Antal Zoltánnal, a helyi múzeum törté-
nészével ezen a ponton meg is beszéltük 

-
ketten érintettek vagyunk, csak a másik 
oldalról. Mint mondta többen is kérdez-

azt viszont jóval délebbre kell keresni. Én 
pedig Körös-partiként számtalanszor ta-

vel 
írják és mondják, pedig a folyó nevében az 
„ö” rövid.

a városközpontban találjuk, a várossal 
való elmélyültebb ismerkedést azonban 

megismerkedhetünk a város történetével 

-
tunk.

A kiállításon a múzeum történész mun-
katársa, Gyarmati Andrea vezet végig. 

interaktív eszközt is kipróbálhatunk. Én 
is szántok egy kicsit az interaktív ekével 

A kiállítás helytörténeti részének egyik 

legfontosabb kiállítási tárgya a 13. száza-
di ludasi kereszt, amelynek „tollkoronás” 
Krisztusa igazi ritkaságnak számít.

szomszédos Kecskeméttel és Cegléddel 
-
-

mos talaj ugyanis nagy értéket jelentett a 

alapanyaga, így számukra az volt a leg-
fontosabb, hogy ehhez hozzájussanak, 
egyébként nem nagyon foglalkoztak a he-

-

pusztulása.

A kiállítás több teremben foglalkozik 

a szabadságharc bukása után nem sokkal, 
1851-ben érkezett ide, és 9 évig tanított 
a református gimnáziumban. A tárlaton 
több személyes tárgyat is láthatunk, pél-
dául Arany János híres meggyfából ké-
szült sétapálcáját, pipáját, lánya, Juliska 

Láthatunk jó néhányat azokból a köny-

olvasott. Hogy mik voltak ezek, azt on-
nan tudják, hogy a gimnáziumban ma is 
megvannak még az iskolai könyvtár régi 

diákjának dolgozat másolatát is láthatjuk, 

Akkoriban egyébként igen rangos tanári 
kar tanított a gimnáziumban, Arany idejé-
ben heten is a Magyar Tudományos Aka-
démia tagjai voltak, alakjukat a múzeum 

A kiállítás egy jó kis installációval azt is 
kiemeli, hogy Arany a legnagyobb szó-

-
teraktív eszközöm pedig az, ahol kortárs 

-
-

lent az számukra.

A múzeumban tudunk hozzájutni ahhoz 
a belvárosi sétálófüzethez is, amelynek 
segítségével bebarangolhatjuk a várost. 
Én mindenképpen azt javaslom, hogy 
vagy idegenvezetéssel vagy ezzel a fü-
zettel a kezünkben tegyünk városi sétát, 

-
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Városi séta Na  gykőrösön pazar  gykőrösön pazar panorámávalpanorámával
tunk, olyan részleteket is felfedezhetünk, 

-
-

ezeket megoldjuk, féláron vásárolhatunk 

szomszédos Cifrakertbe is érdemes betér-

ma is kedvelt találkozóhely, és több nagy 
városi rendezvényt is tartanak itt. Az út 
túloldalán találjuk a Csónakázó-tavat, ami 
még az 1800-as években készült. A mén-

tó, ahol a helyiek nyáron csónakáztak, té-
len korcsolyáztak központ felé sétálva két 
érdekes épület is utunkba akad. Az egyik 
a Tímárház, amelynek padlásán egykor a 

-
nyílások ma is látszanak. A bíróság falán 
pedig van egy felirat, amit érdemes szem-

1944 novemberében írta a falra a Vörös 

az „aknamentesített terület” felirattal je-
lezte, hogy a csapat biztonsággal áthalad-
hat itt.

-

nézem meg. 
A budai, a ceglédi, a kecskeméti és a szol-
noki kapu a középkori város négy szélén 
állt, a várost egy földsánc zárta körbe, és 

bejárni.
-
-

dalukon található kerámiacsempéken szá-
mos érdekességet láthatunk, olvashatunk 

-
-

sokat és helyi kifejezéseket is.

 Néhány lépésre innen Antal Zoltánnal 
egy másik szobrot is megnézünk. A 

szomszédos Cegléden csizmában, pedig 
mindkét szobor a környéken tett toborzó 
körúton járó Kossuthot örökíti meg. A 

felmerült a kérdés a városlakókban, vajon 

másikon csizmában. A 

kénytelen Kossuth 1848. szeptember 25-én 

református épületet láthatunk. A templom 
mellett áll az általános iskola, amelynek 
épülete volt régen a gimnázium, itt taní-
tott Arany és itt állt az a professzori lakás 
is, ahol egy ideig a családjával lakott. A 
református gimnázium hatalmas épülete 
a századfordulón épült fel, miután a régi 

-
tus közösség alakult ki. 

három nagy harang és a toronyóra muta-

Rácz Péter, a helyi gyülekezet gondnoka, 
egyébként informatikus, szabadidejében 

-
netével. Nekem is sok érdekességet me-
sélt a városról és a templomról. Például 
azt, hogy a hatalmas orgona miatt meg 
kellett magasítani a templom falait, hogy 
a város híres volt az itt termesztett ubor-

-
rösi meggynek ma már fesztiválja is van, 
de Péter megmutatta azt is, hogy a város a 

-

látható.

-
mét és Cegléd magasabb épületei is lát-
szanak. Én azokat most nem láttam, de a 

-
-
-

rös-eret

iskolákra és a városháza épületére is.

Péter még a vasútállomásra tartva meg-
mutatta a Kossuth és a Rákóczi utca szép 
nagypolgári házait, és az egyik ház falán 
megtaláltam a hajdani Budai kapu helyét 

-
ket érdekel egy alföldi kisváros története, 
akik szeretnek kevésbé ismert látnivalókat 
és történeteket felfedezni, és persze azok-
nak, akik szeretik Arany János verseit és 

-
bert is. A város környékén található látni-

kihagytam, de tavasszal mindenképpen 
visszajövök, mert a híres pusztai tölgye-
seket nagyon szeretném megnézni és a 

-
ciklitúra. 

Forrás: Turista Magazin/ Tóth Judit
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