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ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 26-án, csütörtökön, 9 órától
tartja következő ülését a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

MEGÚJUL A SZOLNOKI ÚT

A folyamatos munka meghozza az eredményét. Nagy öröm, 

 Jelenleg 

BUDAPESTEN EGYEZTETTEK A 

Személyesen egyeztetett 

és 

Idén is összeültek egy jó hangulatú vacsorára, egy kötetlen be-
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Újra miniszterelnökké választotta Orbán Viktort az Országy-

-
-

Forrás: MTI
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„Színvonalas, pedagógiai oldal-
ról jól felépített, széles szaktudást 
tartalmazó pályázat, mely a szak-
irodalom alapos ismeretét mu-

iránti elkötelezettség, a munka 
szeretete és a mélységes alázat.” 

„…a gyermekek iránti
elkötelezett ség, a munka

szeretete és a mélységes alázat.”

Együtt, összefogással sikerül: 
51 helyszínen 

Elkötelezetten a környezetért: 
2022. évi fásítási akció kiírása

Idén is kiírhatják a „Tehetséggondozást 
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Tojásleves 

Kapros túrós csusza 

Csikóstokány Bulgurral 

Csirkeragu leves 

Paradicsomos káposzta 
Vagdalttal 
Sóska szósz tükörtojással 

Brokkoli krémleves 

Rántott sertés szelet 
Zöldséges rizzsel 
Hagymás-tejfölös tarja 
Nokedlivel 

Csontleves lúdgégével 

Barackos csirkemell Rizzsel 

Hurka kolbász Duszival 

Tejfölös zöldbableves 

Rakott burgonya  

Lecsós csirkemell Tésztával 

21. HÉT Május 23-Május 27 . 

Hirdetés

-

-

-
-
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Május 14-én az Arany Já-
nos Református Általános 
Iskola és Óvodában egy 
igazán színes rendezvény-
nyel, vidámsággal, ked-
vességgel, kreatív ötletek-
kel teli programmal tették 
emlékezetessé az Aranyo-

soknak ezt a napot. Lát-

kitettek magukért, az osz-

csapatok kreativitása pe-
dig igencsak jól vizsgázott. 

sora várta az iskola közös-
ségének apraját és nagyját. 
A szikrázó napsütésben az 
ugrálóvárak, az arcfestés, a 

a bol-
hapiac, 
csillám-
tetoválás, 
arcfestés és számos egyéb 
érdekesség mellett véra-

Káprázatosan sikerült az ARANYOS CSALÁDI NAP
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„Ünnepi és egyben törté-
nelmi alkalom a mai...” 

-

Mert, ahogy folytatta is: 
”A meccsek, edzések, a 
dolgosabb hétköznapok 
mellett sok buli és össze-

-
-

tünk össze.” Az eredetileg 
-

-
-

-
-

-

és Felleg Dominik akusz-

 A négy féle 
-

-

került sor -
Bányai Viktor tar-

-
lyozta, hogy az összes 

-

igyekezett a maximumot 

eredmény született eb-
ben az idényben is, amire 
büszkék lehetnek, melyek 
öregbítették egyesületük 

-
-

-
mazna, nyomatékosította 

-
nyire nehéz döntés elé is 

és a legszorgalmasabbat, 

felfelé.
Egy,

Sólymok pólót kapott a 

-

csapat a „hatodik emberé-
-

-
detét, és csak a tombola 

ide-

A

-

Mester 
Szabolcs got 
is meglepte, aki ekép-

közösség, mint a Sólymok 

-

sem reméltük.” A sikeren 
-
-

az egyesület.
A Sólymok kosarasok 
sok emlékezetes pilla-

meg szurkolóikat a ko-

-
-
-

közösen énekelt el egy 

frenetikus sikert aratott a 

így szólt: „...De amíg él, el 
-

mokat ki nem tépheti szí-

Fergeteges buli, óriási hangulat – Nagyot szólt az I. Sólymok bál
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-
-
-

-

Kereskedelmi munkatárs
A munkád során feladataid lesznek:

- 
- 

Az állás a Tiéd lehet, ha:

- 
- 
- -

latod van.

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Hirdetés

-
-

-
FIA-

TALOK FÓRUMA - FIFO 
2022 -

-
Dr. Czi-

ra Szabolcs
Dr. Cserháti Péter

-
Dr. 

Mayer Ágnes -
-

Tankó Ágota

-
-

teket. A  

-

-

-

-
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 Dr. Körtvélyesi Attila 
egy szép ajándékkosár-
ral kedveskedett a leg-

-

Illés Dénes gondosko-
dott. A gyermekeknek 

-

akik közül kiemelnénk 
Ézsiás László -

-
nok munkáját. Idén is 
sikerült együtt ünne-

és természetesen nem 
-

-
-

HT
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Fotók: Palotainé Grónai Éva

Ki lesz a kapitány?
Új udvari játékkal 

-
rösi Városi Óvoda Kárász 

Munkaközösség által. Mi-

komplex udvari játékesz-
közt kaptak a gyermekek.
Nagyon fontos számunk-
ra a szabadban, az udva-

-
velés. A gyermekek, amint 
lehetett, örömmel birtok-

Köszönjük szépen a Szü-
-

ködését!
Kárász úti
óvó nénik

Egyedi kezdeményezés ke-

civil audit bejárást megtar-
tottuk (dr. Fodor Kinga állat-
orvos, egyetemi docens, dr. 

 Gábor igazságügyi 
állatorvos -
ágyi István, a Fehérkereszt 

-
-

fari Parkban. 
A szaktekintélyek elmond-
ták: Ez a park jelenleg az 

egyre több országában már 

nem léphetnek fel cirkuszok-
ban vadállatok, ezért nagy 
örömünkre szolgál, hogy a 

-
lalta azt a küldetést, hogy 
ezen, munkanélkülivé vált, 

-

szokott, ezért szabadon nem 

Megállapítottuk, 
hogy az állatok takarmá-
nyozása és ellátása minden 

-

-
gásteret biztosítva vannak 
elhelyezve. A Park személyi 
és tárgyi feltételei állatjól-

léti szempontból minden 
igényt kielégítenek.

Forrás: Safari Park Richter 
facebook
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Folytatódik a tavaszi gréderezés!

-
-

Nagy Balázs

Osztálytalálkozó a Rákócziban

-

-

-

éveket.

-

-
rösi II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola 

-
ség nyílt, hogy vidám, szó-
rakoztató versenyre hívják 

-
nulóit. 

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

A kupát pedig idén az Arany 
János Református Általános 
Iskola és Óvoda csapata vi-

összesített pontok alapján az 
I. helyezettek.
II. helyezést ért el a hazai csa-

-
la csapata, IV. helyen pedig 

Általános Iskola diákjai vé-
geztek!

-
-
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 Meseszínház: A kis hableány Szabó Péter előadása 
Nagykőrösön

szintjét, valamint, hogy mi 
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történhet.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2022. május 16-tól
Kőrisfa Gyógyszertár 

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B
Tel.: 06-53/353-598
2022. május 23-tól

Patika Plus Gyógyszertár 
Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel.: 06-53/552-134
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

Az Eviosys Csoport tagja.

HirdetésHirdetés

ORVOSI
ÜGYELET
TELEFON SZÁMA:

53/350-377

Hátmasszázs, nyirokdrenázs, 
lábápolás

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

Várom szeretettel a segíteni akarás 
szándékával!

Minden alapkezelés: 4500 Ft/alkalom
Időpont-egyeztetés: +36 20 260 5080

Hende Kati
Nagykőrös Balla Gergely utca 15.

Hirdetés
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MÁJUS 29-ÉN ÚJRA VÁSÁR  
NAGYKŐRÖSÖN

Orbán-napi Országos Állat- és Kirakodó 
Vásár Nagykőrösön,a Vásáréten  

május 29-én, vasárnap!

Látogasson ki Ön is és éljük át együtt 
a vásározás hagyományát!

Kerékpárok széles 
választéka

Minden héten akció egyes típusokra!
Sportfelszerelés részlegünkön  

megtalálható:
ütős, labda, küzdő, fitnesz stb.  

felszerelések.

Bici-Klinika
vállaljuk kerékpárok, elektromos  

kerékpárok  javítását, karbantartását

GEPÁRD

Kerékpár és Sportfelszerelés
Kecskeméti út-Encsi u. sarok 

Tel: 53/656-821

HirdetésHirdetés

ÁLLÁSHIRDETÉS

munkakör betöltésére. 

8 általános iskolai végzettség
egészségügyi alkalmasság
magyar állampolgárság

 

-
 

 
 

 
Személyesen

 

Napirend:
1. A társaság 2021. évi Mérlegbe-
számolójának (Mérleg, Eredmény-

ismertetése, megtárgyalása.
2. -

-

felosztásáról. Az Igazgatósági Ta-
gok felmentvényének megadása.

 

 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves családját  
szeti Iskola hangversenytermébe  

 
2022. május 30-    

 
az  közös 

megemlékezésére, melyet   
   

    
címmel 

 
 

lelkes  
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Hirdetés

Hirdetés

3 millió forintot nyert 
 

 

„A Hungarikum 2022 pályá-
-

Kossuth Toborzó Ünnepély 
-

mint 

-

-
 

Gratulálok!” – írta közössé-
gi oldalán  or-

A Nagykőrösi Arany János Társaság szeretettel várja az érdeklődő-
ket május 26-án, csütörtökön 16 órakor a gimnázium dísztermé-
be dr. Szenczi Árpád főiskola tanár ,,Arany János pedagógiájára   
    emlékezve” c. előadására.

 
 

-

-



15XVII. évfolyam, 20. szám • 2022. május 20.



16 Önkormányzati Hírek


