JÚLIUS 1-JÉN SEMMELWEIS-NAP

Július 1-je Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja, egyben az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap.
Július 1-jén zárva lesznek a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók,
valamint szünetel a Nemzeti Népegészségügyi Központban az anonim AIDS-szűrés és tanácsadás is.

 Köszönjük a nagykőrösi egészségügyi dolgozók mindennapos, áldozatkész munkáját!

INGYENES INFORMÁCIÓS LAP
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Holló Róbert óriási győzelmet
aratott: 80,83 százalék
Holló Róbert, a Fidesz–KDNP
jelöltje nyerte a múlt vasárnap,
június 26-án megtartott időközi képviselő-választást Nagykőrös 5. számú egyéni képviselői
választókörzetében. A választást Szabóné Irházi Zsuzsanna
tragikus halála miatt kellett kiírni, és a világjárvány miatt kialakult veszélyhelyzet most tette lehetővé ennek megtartását.
Nincsenek tehát tovább képviselő nélkül a körzetben élők,
Holló Róbert tovább folytatja a
megkezdett munkát, elkötelezett lokálpatriótaként fog harcolni a városért, dolgozni Nagykőrös további fejlesztéséért.
Gratulálunk a megválasztott
képviselőnek, és sok erőt, jó
munkát kívánunk!

 
További részletek, értékelés
lapunk 5. oldalán.

Óriási hangulat, szuper fellépők a 2022-es Möggyfesztiválon
Szuper hangulatban telt az idei
Kőrösi Möggyfesztivál, színpadra lépett Nagy Feró és a
Beatrice, itt volt a fiatalok
egyik mostani kedvence, a
BSW, de Pápai Joci és Márió
előadására is rengeteg érdeklődő választotta kikapcsolódá-

sul a Möggyfesztivált. Nagyszerű színpadi programok,
családi és gyermekprogramok,
főzőverseny, akrobatashow is
színesítette a repertoárt.

 
További képeket, összefoglalót
talál lapunk 6. és 7. oldalán.
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EMLÉKTÁBLA-AVATÓ

VÁLASZTÁS

Hajmássy Ilona
színművésznő
emlékére
Hajmássy Ilona nagykőrösi
hollywoodi csillag, színésznő
emléktáblájának avatójára is sor
került 2022. június 25-én, szombaton. Ünnepi beszédet mondott
dr. Czira Szabolcs polgármester,
Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke és Varga
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István volt nagykőrösi könyvtáros, helytörténész. Ezt követően
került sor az emléktábla leleplezésére, illetve egy szép emlékkiállítás is megtekinthető volt
a Svájci házban.

 HT

HírTV: Vidéken és
a fővárosban is tarolt
a Fidesz–KDNP az időközi
választásokon
Vidéken és a fővárosban is tarolt a
Fidesz–KDNP az időközi választásokon. A kormánypártok fölényesen megnyerték a körzetek
túlnyomó részét. Nyíregyházán
mind a két körzetben a szavazatok több mint 74 százalékával
nyertek. A baloldali vezetésű
Szegeden is a jobboldal nyert. A
Fidesz–KDNP-s jelölt 58,94

százalékot kapott. Balatonalmádiban a polgármestert ezentúl a
kormánypártok adják, ráadásul
Fabó Péter háromszor annyi
voksot kapott, mint a legeredményesebb, független kihívója.
Még a Jobbikból kilépett Mirkóczki Ádám vezette Egerben is
a Fidesz–KDNP jelöltje örülhetett a választás után.

Kép forrása: HírTV

ORIGO: Nagykőrösön is
Fidesz-győzelem született
Több mint hetven településen
tartottak vasárnap időközi választásokat. Nagykőrös 5. számú
egyéni választókerületében

Holló Róbert, a Fidesz–KDNP
jelöltje a szavazatok több mint
80 százalékát begyűjtve győzte
le Mészáros Istvánt.

MEGÉRKEZTEM

Gyász
Német Anita (1988)

Kedves Mindenki! Tajti Dominik Béla vagyok, 2022. 06. 03án 11.08 órakor 3350 grammal
és 51 centiméterrel jöttem a világra. Anyukám, Tajtiné Fehér
Vivien, apukám, Tajti Béla és
bátyuskám, Olivér már nagy
szeretettel várták az érkezésem
a családba.

Sziasztok! Radics Szófia
vagyok. 2022. 02. 03-án 14.12
órakor 3700 grammal és 51 centiméterrel láttam meg a napvilágot. Apukám, Radics Sándor,
anyukám, Radics Sándorné
Fatima és testvérem, Sanyika
már nagyon vártak engem. Szép
napot kívánok mindenkinek!
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MINISZTERI LÁTOGATÁS

Szijjártó Péter külügyminiszter
előadása Nagykőrösön
Mint arról előző lapszámunkban
beszámoltunk, Nagykőrösre látogatott Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, aki a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ

színháztermében tartott telt házas Közéleti Estet. Szijjártó Péter
a rendezvény előtt a Városi Vendégkönyvbe írta le a gondolatait.
A megjelenteket először az est
szervezője, dr. Körtvélyesi Attila

alpolgármester köszöntötte,
majd Földi László, a térség országgyűlési képviselője üdvözölte. Szijjártó Péter előadását
nagy érdeklődéssel hallgatta a
több száz vendég. Az előadást

követően beindult a nagykőrösi
szelfigyár, mindenki közös képet
szeretett volna a miniszterrel,
aki örömmel tett eleget ennek.

 HT

4

Önkormányzati Hírek | Nagykőrös

2022. július 1.

XVII. évfolyam, 26. szám

EXKLUZÍV

Interjú Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszterrel

Exkluzív interjút adott az Önkormányzati Hírek Nagykőrös újságnak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2022. június
23-án, csütörtökön. A többi között a munkahelyteremtésről, a globális minimumadóról kérdeztük a minisztert. Interjúnkat alább
olvashatják.
Önkormányzati Hírek: Mi a véleménye Nagykőrösről? Járt-e már
esetleg korábban a városunkban?
Szijjártó Péter: Itt, Nagykőrösön még nem voltam, viszont Földi
Laci választókerületében már jártam több helyen is, sőt, a polgármester urat is kiválóan ismerem,
hiszen voltunk képviselőtársak a
parlamentben. Egy beruházásátadás okán már korábban kapcsolatba kerültem a településsel, hiszen a SIIX nevű japán elektronikai
vállalat beruházását támogattuk
itt, amely egy 6,5 milliárd forintos
beruházást hozott a településre,
amelyhez a kormány 1,3 milliárd

forint támogatást biztosított. Ez
majdnem háromszáz új munkahelyet hozott létre a környéken. A Covidnak köszönhetően ismét kapcsolatba kerültem a céggel, hiszen
egy beruházásösztönzési programot írtunk ki, amelynek keretében
a SIIX újabb félmilliárd forintnyi
beruházást vállalt, amihez mi, a
kormány is hozzájárultunk újabb
280 millió forinttal. A támogatásért cserébe a cég vállalta, hogy
megvédi az összes munkahelyet.
Örülök, hogy itt lehetek, és legfőképp annak, hogy a helyiek megkerestek, látogassak ide ebben a
fontos helyzetben.

VÁLASZTÁS

„KÖSZÖNÖM! Köszönöm mindenkinek, aki elment szavazni. Hálás
vagyok a bizalomért. A munka még csak most kezdődik. Hajrá, Nagykőrös! Hajrá, 5. választókörzet!” – írta közösségi oldalán Nagykőrös
frissen megválasztott képviselője, Holló Róbert (Fidesz–KDNP).

Önkormányzati Hírek: A miniszter
úr említette a SIIX-et. Melyek voltak
a keleti nyitás legnagyobb eredményei? Hogyan látja a munkahelyteremtés további lehetőségeit?
Szijjártó Péter: Ma már mindenki látja azt, hogy a nagy világgazdasági átalakulások passzátszelét keletről fújják. A Keleten
rendelkezésre álló munkaerő
mennyisége eleve sokkal nagyobb,
mint Nyugaton. Korábban mi ezt a
pénzügyi és technológiai fejlettségi előnnyel kompenzáltuk, mára
azonban látszik, hogy a pénzügyi
javak és lehetőségek tekintetében a
Kelet legalább annyira erős, mint a
Nyugat, és az is látható, hogy a
nagy keleti vállalatok gyakorlatilag
utolérték a nagy nyugatiakat a
technológiai fejlődésben is. Lehet,
hogy ezt nehéz beismerni, és ez
nem fér össze a liberális mainstream felsőbbrendűség-tudatával,
de ettől ez még így van. Látni kell,
hogy a világ forradalmian megújuló iparágait – mint az autóipart, az
elektronikát, amelyek alapvetően
meghatározzák a világgazdaság
teljesítményét – ma már Keletről
irányítják, Keletről diktálják a változások tempóját. Mi, magyarok
éppen időben kezdtük el a keleti
nyitás politikáját, mert így, amikor
elérkeztünk a 2010-es évek végére,
a 2020-as évek elejére, akkor ezek
a nagy keleti vállalatok már nagyon szívesen jöttek Magyarországra. 2019 óta minden évben egy
keleti országból jön a legtöbb beruházás, 2019-ben, illetve 2021ben Koreából, 2020-ban Kínából,
és az idei esztendőben is vagy az
egyikből, vagy a másikból jön majd
a legtöbb beruházás. Ezek a vállalatok mind az európai piacra akarnak belépni, európai országot keresnek gyártási központként, és ha
mi nem lennénk erősek ebben a
versenyben, akkor ezen beruházások Romániába, Szlovákiába,
Csehországba, Lengyelországba,
Németországba, Hollandiába
mennének. Így azonban, hogy jó
időben erős kártyákkal szálltunk
be ebbe a versenybe, ezek a beruházások Magyarországon teremtenek munkahelyeket, például itt,
Nagykőrösön.

„Örülök,
hogy itt lehetek,
és legfőképp
annak, hogy
a helyiek
megkerestek,
látogassak ide
ebben a fontos
helyzetben”
Szijjártó Péter
külgazdasági és
külügyminiszter
Önkormányzati Hírek: A globális
minimumadóról is engedjen meg
egy kérdést, miniszter úr. Miért
lenne ez a terv veszélyes a magyarokra? Mondjuk hogyan érintene
ez egy nagykőrösi vállalkozást?
Szijjártó Péter: Az imént ismételten az amerikai miniszterkollégával beszéltem telefonon,
természetesen a globális minimumadó volt a fő téma. Magyarországon 9 százalékos társasági
adó van, ami a legalacsonyabb
ma Európában a vállalatok számára. A globális minimumadóval ezt – egy átmeneti időszakot
követően – 15 százalékra kellene
emelni. Ez lényegében egy
adóemelés, ami a mostani gazdasági környezetben szerintem
drámai hatásokkal bírna. Most,
amikor háborús infláció van,
egekbe szöktek a kamatok, az
energiaárak, akkor itt, Európában még egy adóemelést ráereszteni a termelő vállalati
szektorra, szerintem az nagyon
veszélyes. Ez a munkahelyek
elvesztésének veszélyét vonja
maga után, ezért mi – tiszteletben tartva egyrészt a parlament
döntését, másrészt a nemzeti
érdeket és a realitásokat – úgy
döntöttünk, hogy nem támogatjuk ezt, hiszen a globális minimumadó bevezetése Magyarországon is munkahelyek ezreit
veszélyeztetné.
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VÉLEMÉNY

A 2238 szavazásra jogosult polgárból csak
hatvanöten szavaztak Mészáros Istvánra
Holló Róbert (Fidesz–KDNP) a
választáson megjelent polgárok
80,83 százalékos szavazatarányával győzött a június 26-án,
vasárnap megtartott időközi választáson. Mészáros István, aki a
dr. Ábrahám Tibor László vezette,
Zágráb Nándor alelnökölte Jobb
Nagykőrösért Egyesület színeiben indult, még a 20 százalékot
sem érte el, összesen 65 szavazatot kapott a három szavazókörben
együttvéve. Pedig még Dobrev
Klára is lejött mellette kampányolni. Igaz, Gyurcsány Ferenc feleségére – információnk szerint –
kb. 25-en voltak kíváncsiak a
Deák téren. Mészáros István plakátján azt írták: „Megújulunk!”
Tényleg sikerült: Zágráb Nándor
még valahogy összekapart 28
százalékot a legutóbbi választáson, Mészáros István ezt most
„leküzdötte” 20 százalék alá. Úgy
tűnik, hiába ragasztotta tele a
várost a plakátjaival – amelyek
darabja (információink szerint)
20 ezer forint környékén mozoghat –, ez sem hozott neki jó
eredményt. Nagyon úgy tűnik
– véleményünk szerint –, se a
Budapestről idekerült Zágráb
Nándor, se a valahonnan idecsöppent Mészáros István nem
érzi a nagykőrösi lelkületet, és a
tősgyökeres, lokálpatrióta nagykőrösi jelöltekkel szemben nem
mondhatnánk, hogy jó lenne a
lapjárásuk. Érdekes, hogy a választást követően – információink szerint – se Zágráb Nándor,
se Mészáros István nem tett ki
semmit a közösségi oldalára,
egyszerűen elhallgatják az eredményt. Akkor mondjuk ki még egyszer, ízlelgessük: Mészáros István, a
dr. Ábrahám Tibor László vezette
Jobb Nagykőrösért jelöltje – akit
személyesen Gyurcsány Ferenc
felesége támogatott, ráadásul a DK,
az MSZP és a Jobbik is mögötte állt
(a Párbeszéd, az LMP és a Momentum írásban jelezte, hogy nem indítanak jelöltet Nagykőrösön) – így
ért el összesen 19,17 százalékos
eredményt. A 2238 szavazásra
jogosult polgárból összesen csak
hatvanöten szavaztak Mészáros
Istvánra, vagyis a választókörzetben élők 2,9 százaléka. A polgárok

döntöttek: egyszerűen nem kérnek
ebből az ellenzékből, és nem kérnek
Gyurcsány helyi „szervezőjéből”.
Mészáros István kampánya egyébként az első perctől szinte az utolsóig jogszabályok sorát sértette
meg: a plakátokon olyan pártok logóit tüntették fel, amelyek nem támogatták (ezeket le is ragasztották, tehát elismerték ezáltal),
a választás napján pedig a szavazókör 150 méteres körén belül végzett kampánytevékenységet, az
egyik szavazókör elnöke el is küldte őt onnan. Végül ezek a „huncutságok” sem hoztak neki sikert,
történelmi vereséget szenvedett az
ellenzék az időközi választáson,
Mészáros István mind a három
szavazókörben nagyon kikapott,
volt, ahol a 14,06 százalékot érte el
a rá adott voksmennyiség.
A nagykőrösi ellenzék most,
hogy vége egy újabb választásnak,
nekikezdhet felépíteni az új nagykőrösi konzervgyárat, amit még
2014-ben ígértek be, és elkezdhetik kifizetni a 150 ezer forintot,
amivel 2019-ben söpörték be a
szavazatokat. Addig hiába ígérgetnek összevissza mindent, még
a 20 százalékot sem érik el.

 (A fentiekben véleménycikket
olvashattak.) Horváth Tibor

HIRDETÉS

Kertészleves
Mexikói csirketokány tésztával
Keménylebbencs sonkával
Babgulyás
Baracklekváros gombóc
Kapros túrós csusza
Gyümölcsleves
Rántott sertésszelet rizzsel
Cigánypecsenye tört burgonyával
Legényfogó leves
Fasírt burgonyafőzelékkel
Natúr csirkemell salátaágyon
Húsleves gazdagon lúdgégével
Paprikás sertésszelet galuskával
Borsos tokány tarhonyával
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Kőrösi Möggyfesztivál 2022 − Nagykőrös
Hatalmas sikerrel került megrendezésre az idei Möggyfesztivál
Nagykőrösön, a Cifrakertben június 24-én és 25-én. A színpadon
egymást váltották a neves hazai előadók, péntek este itt volt és hatalmas show-t csinált Nagy Feró és a Beatrice. Szombaton színpadra
lépett Márió, a harmonikás, Tóth Andi, a BSW és Pápai Joci is. A
szombat délelőtt közös főzéssel indult, rekordszámú nevezés érkezett. Az eredményekről a következő lapszámban számolunk be. A Kis
István Népdalkör fellépését követően Ihos József és Vajtó László a
közönséget szórakoztatva készített gulykát. Az L-Dance Group TSE,

a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ hiphopcsoportjai és
a Duande Tánciskola táncosai is bemutatták a műsorukat. A nap
egyik legszebb része a fiatal tervezők divatshow-bemutatója volt, a
csodálatos modellekre minden ruha tökéletesen illeszkedett. A rendezvény gördülékeny és profi konferálásáért hatalmas köszönet Sápi
Izabellának. Köszönjük a fellépőknek a szép előadásokat, a szervezőknek, hogy mindenkinek a kedvében jártak!
JÖVŐRE ÚJRA MÖGGYFESZTIVÁL!

Pápai Joci fellépése

Szelfigyár a BSW-vel

Möggykóstolás

Jó hangulatú főzőverseny

Apacuka-előadás

Az L-Dance Group TSE versenytáncosai

A Duende Tánciskola előadása

Az L-Dance Group TSE versenytáncosai

Márió, az ország harmonikása

Nagy Feró és a Beatrice

Tóth Andi énekelt

A Kis István Népdalkör fellépése

Fiatal tervezők divatshow-műsora

Kató néni is itt járt a Möggyfesztiválon

Hiphopbemutató

Hatalmas tömeg az idei Möggyfesztiválon

Közös fotó a Kenya Boys akrobatáival

A Kenya Boys akrobatáinak bemutatója
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RECEPTVERSENY

Készítse el Ön is a díjnyertes
meggyes sütiket – íme a receptek!
A 2022. év meggyes sütemény recept versenyének első helyezettje
Rapi Ferencné lett a grízes möggyes süteménnyel. Polgármesteri
különdíjas lett Lendér Ildikó a meggyes álom szelet süteménnyel.
Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak!

Meggyes álom szelet
Grízes möggyes
HOZZÁVALÓK:
• 2 ek. kakaó • 2 ek. méz
• 2 db tojás • 20 dkg cukor
• 5 dkg margarin • 2 mk. szóda
bikarbóna • 50 dkg liszt • 1 dl tej
A KRÉMHEZ:
• 1 l tej • 13 ek. búzadara
• 25 dkg margarin
• 20 dkg porcukor • 1 cs. vaníliás
cukor • 1 üveg meggylekvár
ELKÉSZÍTÉS:
A kakaót a mézzel, a tojással, a
porcukorral, a margarinnal és a
szódabikarbónával elkeverjük,
majd gőz fölött kb. öt percig főzzük, utána hozzáadjuk a lisztet és
annyi tejet, hogy könnyen nyújt-

ható tésztát kapjunk. Négy lapot
sütünk belőle közepes tepsi hátán.
A tejet a búzadarával megfőzzük, majd kihűtjük. A margarint a
cukorral kihabosítjuk, majd tovább keverjük a kihűlt főzött
krémmel.
Az első lapra rákenjük a krém
felét, egy lappal lefedjük, arra
meggylekvárt teszünk, ismét
lappal fedjük le, és rákenjük a
maradék krémet, majd az egészet
befedjük a negyedik lappal.
Egy napot állni hagyjuk, másnap szeleteljük, és porcukorral
tálaljuk.
Ez a mennyiség kb. 6–8 személyre elegendő.
JÓ ÉTVÁGYAT!

HOZZÁVALÓK:
• 10 dkg dió • 35 dkg magozott,
lecsöpögtetett meggy
• 14 dkg liszt • 14 dkg rétesliszt
• 1 cs. sütőpor • 1-2 tk. fahéj
• 1 csipet só • 4 db tojás
• 30 dkg cukor • 1-2 cs. vaníliás
cukor • 1,5 dl napraforgóolaj
A KRÉMHEZ:
• 20 dkg porcukor
• 15 dkg margarin vagy vaj
• 25 dkg natúr vajkrém
• 1 rúd vanília
• 25-30 dkg darabolt meggy
ELKÉSZÍTÉS:
A diót száraz serpenyőben meg
pirítjuk, majd durvára vágjuk.
Összekeverjük a liszteket,
hozzákeverjük a sütőport, a fa
héjat és a sót.
Habosra verjük a tojásokat a
cukorral és a vaníliás cukorral,

majd hozzákeverjük az olajat.
Hozzáöntjük a lisztes keveréket,
és alaposan összedolgozzuk. Ezután hozzáadjuk a lecsöpögtetett
cukrozott meggyet és a pirított diót. Alaposan összeforgatjuk, majd
kivajazott tortaformába öntjük, és
180 fokra előmelegített sütőben
30–40 percig sütjük. Tűpróbával
ellenőrizzük. A sütit kihűtjük,
majd hosszában félbevágjuk.
A margarint a cukorral habosra
keverjük, a vajkrémmel is elkeverjük, majd hozzáadjuk a vanília
kikapart belsejét, és az aprított
meggyet. Alaposan elkeverjük.
A krémmel megkenjük a torta
alsó részét. Rátesszük a tetejét,
és megkenjük rusztikusan a maradék krémmel. Néhány szem
meggyel díszíthetjük a tetejét.
Ez az adag egy 28 × 35-ös gáztepsihez való.
JÓ ÉTVÁGYAT!

Megválasztották a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Pest megyei tisztségviselőit
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Pest megyei küldöttgyűlése 2022. június 16-án
megtartotta alakuló ülését, ahol
megválasztották a megyei tisztségviselőket, köztük a NAK megyei elnökét, Velkei Józsefet.
A 2022. május 20-i kamarai választások eredménye alapján a
Magyar Gazdakörök és Gazda-

szövetkezetek Szövetsége (Magosz) és 17 támogató szervezetének küldöttjelöltlistáján szereplő
személyek alkotják a 90 fős megyei küldöttgyűlést. A Pest megyei küldöttgyűlés 2022. június 16-án megtartotta alakuló
ülését, ahol megválasztották a
megyei elnököt és alelnököket,
az etikai bizottság tagjait, a kamarai osztályok megyei vezetőit,

illetve azt a 15 országos küldöttet, akik az országos küldöttgyűlésen képviselik a megyét.
A NAK Pest megyei elnökének
Velkei Józsefet választották, az
ő munkáját hat alelnök segíti:
Klément György Zoltán mezőgazdaságért, dr. Csalári Judit
(Unilever Magyarország Kft.)
élelmiszeriparért, Törőcsik
István (Jászkarajenői Mező-

gazdasági Zrt.) vidékfejlesztésért, Obreczán Ferenc általános
agrárgazdasági ügyekért felelős, illetve dr. Petrányi Csaba és
Veres Mihály a helyi földbizottsági ügyekben közreműködő alelnökök.

 Lapunkat a NAK Pest Megyei
és Fővárosi Igazgatósága
tájékoztatta.
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POLITIKA

Emlékezés a kulák- Meg kell védenünk
üldözés áldozataira az eredményeinket!
A 2023-as költségvetésben is
meg kell védenünk a magyar
emberek számára legfontosabb
célokat:
	családok támogatása,
	nyugdíjak védelme,
	a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése,
	az ország biztonságának megerősítése,
	munkahelyek megóvása,
	új munkahelyek létrehozása.
Meg kell védenünk az eredményeinket! – írta közösségi oldalán
Földi László, a körzet országgyűlési képviselője.
Néma főhajtással és a kegyelet
fehér rózsáinak elhelyezésével
idén is megemlékeztek Nagykőrös vezetői, képviselői a kuláküldözés idején tönkretett
magyar emberekről, családokról, gazdákról.

Az Országgyűlés 2012-ben a kuláküldözés idején tönkretett
gazdák emléknapjává nyilvánította június 29-ét, Péter–Pál
napját, amely régi hagyomány
szerint egyben a betakarítás kezdete, a parasztság ünnepe.

FELÚJÍTÁS

Megkezdődött
a Taksony utca építése

ELISMERÉS

Magas szakmai elismerésben
részesült dr. Gera László
A hazai traumatológia területén
kifejtett több évtizedes, áldozatos munkájáért a traumatológiai
szakterület legmagasabb elismerésében, Lumniczer Sándor-emlékérem kitüntetésben
részesült dr. Gera László PhD, a
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály osztályvezető
főorvosa a Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2022. évi közös
kongresszusán.
Dr. Gera László főorvos úr 1981
óta dolgozik a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Traumatológiai és Kézsebészeti Osztályán,
amelyet 2002 óta megbízott osztályvezetőként, 2003-tól pedig

Dr. Czira Szabolcs polgármester
és Nagy Balázs alpolgármester,
a körzet települési képviselője a
helyszínen egyeztetett a kivitelező képviselőjével.
− Ahogy megígértük, folytatjuk a
földes utcák szilárd burkolattal

való ellátását. Most a Taksony
utcában indult el a munka, aztán
következik a Tas utca. Nekünk,
akik szeretjük Nagykőröst, ez
az öröm, amikor a városunk fej
lődéséért tehetünk – mondta el
lapunknak dr. Czira Szabolcs
polgármester.

kinevezett osztályvezető főorvosként irányít.
„A munkám olyan, mint a kávé,
az maga a dopping, hogyha az
ember dolgozik, és ha még örömét
is találja benne, akkor egyszerűen
nem lehet elfáradni, legalábbis én
nem tudok elfáradni.” (Dr. Gera
László PhD)
Szívből gratulálunk az elismeréséhez!
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FELHÍVÁS

Tájékoztató parlagfűmentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának számottevő a
közegészségügyi és gazdasági
károsító hatása. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az
ingatlan tulajdonosának, illetve
használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy
– amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget
ennek a kötelezettségnek – a
mulasztók költségén elrendelik
az ún. közérdekű védekezést,
emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja:
„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.)
FVM-rendelet 2. § (1) bekezdés
d) pontja szerint:
„A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági
intézkedéshez (közérdekű vé
dekezés végrehajtása, bírság
kiszabása) nem szükséges a
sérelem – egészségkárosodás –
bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség
elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a
földhasználó nem tesz eleget,
vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
Amennyiben a parlagfű elleni
közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet
elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben
rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság meghaladja
a harminc százalékot. A parlagfű
elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés

költségei megállapításának és
igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30.) korm.
rendelet (a továbbiakban: parlagfűrendelet) értelmében a közérdekű védekezést belterületen a
jegyző, a Fővárosi Önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület
esetében a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest megye és Budapest
területén a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állategészségügyi, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály Növényés Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem
kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél
jelzése alapján időközben maga
eleget tesz a kötelezettségének.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket
az ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a
közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben
keletkezett iratokat továbbítja
az eljárásra jogosult hatóságnak.
A növényvédelmi bírság alapja a
parlagfűvel fertőzött terület
nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen egyaránt
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed. Parlagfűvel fertőzött lehet a

mezőgazdasági kultúrnövén�nyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt
telkek, építési területek) vagy
nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek,
zártkerti ingatlanok, valamint a
vonalas létesítmények (utak,
vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét
nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a – bírságon túl – vele
szemben elrendelt közérdekű
védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is
kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű
védekezés elrendelése után
minden esetben növényvédelmi
bírság kiszabására kerül sor, az

élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről
szóló 194/2008. (VII. 31.) korm.
rendelet (a továbbiakban: bírságrendelet) alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt
csak összefogással, illetve közös
felelősségvállalással érhetünk el,
kérem, tegyenek eleget e fenti
jogszabályi kötelezettségüknek!
Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a
szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfűmentes állapotban a
vegetációs időszak végéig meg
kell őrizni.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Az alábbiakban adok tájékoztatást a közutak kezelésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása során kiemelt kérdésekről, a szabályos, biztonságos és
fenntartható közlekedésfejlesztés elősegítése érdekében.

KAPUBEJÁRÓK (ÚTCSATLAKOZÁSOK) ÉPÍTÉSÉNEK, ÁTALAKÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
A kapubejárót az önkormányzati kezelésű utak esetében hatósági eljáráson kívüli, de közútkezelői hozzájárulással
(engedéllyel) lehet megépíteni a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
és a 30/1988. (IV. 24.) MT-rendelet alapján. Az engedélyhez szükséges az útügyi
igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.)
ITM-rendelet alapján kitöltött kérelem.
A hozzájáruláshoz/engedélyezéshez
szükséges kérelem tartalmát/feltételeit
aktuálisan a közútkezelő közzéteszi.
A kapubejárók szilárd burkolattal történő kialakítását, valamint a kapubejárók
alatti áteresz építését lehetőleg jogosult
tervező által készített, szakszerű tervek
alapján kell kivitelezni.
A beadott kérelem elbírálása a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján történik. A kiadott engedély kötelező érvényű, attól eltérni
nem lehet.
Az ügyintézés határideje 21 nap, az ügyintézés illetékmentes.

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
• 30/1988. (IV. 24.) MT-rendelet a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
végrehajtásáról

• 26/2021. (VI. 28.) ITM-rendelet az útügyi
igazgatásról
• 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az
országos településrendezési és építési
követelményekről

KAPUBEJÁRÓK JAVASOLT
MŰSZAKI KIALAKÍTÁSI ELVEI
BURKOLAT:

A kapubejárók leburkolhatók tömör szilárd burkolattal (beton-aszfalt), általában
három méter szélességben. Ezenfelül és
javasoltan teljes szélességükben csak víz
áteresztő (gyephézagos stb.) vagy betontérkő burkolattal javasolt kiépíteni. Az utcák zöldfelületeinek csökkentése nem cél.

CSATLAKOZÁS A KÖZÚTHOZ,
SZEGÉLYHEZ:

A kapubejáróval csatlakozni a meglévő
szegély(ek) megbontása nélkül, annak
szintjéhez és szerkezetéhez, ahhoz megfelelően, szakszerűen (tervezés) csatlakozva lehet. A kapubejáró burkolata
nem vezetheti a vizet a közútra, a meglévő vagy tervezett járda szintjéhez akadálymentesen kell csatlakoznia. A kapubejárót javasolt legalább hatméteres
sugarú ívvel csatlakoztatni a közúthoz.
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal,
Műszaki Osztály
Szilágyi Csaba irodavezető
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FELHÍVÁS

A szívükben hálával és boldogsággal
gondoltak arra, hogy 36 év után,
de teljesült egy álom

Őszintén hiszem, hogy ha az
élet megfoszt bennünket egy
lehetőségtől, azt később – talán
évek vagy évtizedek múlva, de –
kamatostól visszaadja nekünk.
Erre példa az a csodálatos történet is, amelyet néhány napja
hallottam, és úgy érzem, másokkal is meg kell osztanom.
A Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola padjait koptatta
1978 és 1986 között egy olyan osztály, amelynek tagjai nemcsak a
tanulmányokban és a sportokban
jeleskedtek, de nagyon erős és
összetartó csapatot is alkottak. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint a
városokat, sőt az országhatárokat
átívelő, máig is tartó barátság.
Az osztálytalálkozókat minden alkalommal a társaság lelke
szervezte, akit az összes tanuló
rendkívül szeret és tisztel, mert
végtelenül jó embernek tartják.
Ez a férfi lesz ennek az elbeszélésnek a főszereplője.
A múlt évben, a 35 éves ballagási évforduló alkalmával felidézték a gyermekkori emlékeket,
jókat derültek az egykori csínytevéseken, felelevenítették az osztálykirándulások feledhetetlen
hangulatát. Voltak, akik azt sajnálták a legjobban, hogy ezeken a
csodálatos alkalmakon pont ő
nem vehetett részt, a csapat ös�szetartó ereje. Ezért kitalálták,
hogy – a legnagyobb titoktartás
mellett – szerveznek egy meglepetés „öregdiák-osztálykirándulást”, és arra a helyre utaznak,
ahol utoljára volt együtt a 8. b.
A hónapokon át tartó munkában nem csak az egykori diáktársak vettek részt. Be kellett
vonni a meglepni kívánt férfi
családját is, akinek a kedves felesége és gyermekei örömmel
vettek részt ebben a cinkos készülődésben.

11

Elérkezett a várva várt nap,
május 14-e. Az utazás reggelén a
történetünk főszereplője még azt
hitte, hogy a családjával megy kirándulni. De reggel hét órakor, az
indulás előtt megjelentek az ország minden feléből az egykori
„rákóczisok”, és bejelentették,
hogy a busz készen áll, együtt
mennek a Kékesre. Szívet melengető percek voltak, jó pár tekintet
bepárásodott. Volt olyan barát,
aki bár a rendezvényen nem tudott részt venni, de hajnalban
odautazott Érdről, hogy a nagy
pillanatban együtt lehessenek.
Némi reggeli frissítő korty után az
öregdiákok útra keltek. Nagy örömükre egykori osztályfőnökük, dr.
Vargáné Fülep Magdolna és a
matematika-tanárnőjük, Kelemen Zoltánné Borika néni is elfogadta a meghívásukat, így együtt
mentek Gyöngyös város egyik településrészére, Kékestetőre.
A Kékesen egy nemzeti színűre festett kő jelzi hazánk legmagasabb pontját, ahol elkészültek
az áhított új csoportképek is. A
csúcskőtől nem messze található a 180 méter magas tv-torony
kilátó, ahonnan körpanorámában csodálhatták meg az Északi-középhegység szemet gyönyörködtető látványát.
A vidám csoport a Parádi–Tarna völgyében fekvő, a Fehérkő, a
Jámborhegy és a Kékes csúcsának
tövében található Parádfürdőt
látogatta meg ezután.
Az 1880-ban Ybl Miklós tervei
alapján épült, eklektikus stílusú
Cifra Istálló kilenc magyar lófajtának és a Kocsimúzeumnak ad helyet. A fagerendás, vörös téglás,
díszes épület már önmagában is
elbűvölte az öregdiákokat. A kiál-

lítás a kerék feltalálásától a bognár-, lakatos- és kovácsmesterségeken át a díszes főúri hintókig
átfogó képet ad a méltán világhírű
magyar kocsikészítés történetéről.
Ezen a településen található egy
másik igazi turistalátványosság is,
a Rákóczi-fa. A legenda szerint II.
Rákóczi fejedelem ehhez a 300
éves kocsányos tölgyfához kötötte
a lovát, amikor a Felvidékre tartott,
és megpihent a fa 40 méter széles
hűs lombjai alatt. Sajnos a fa húsz
évvel ezelőtt kiszáradt, és néhány
éve egy vihar során kidőlt. Ma már
csak a törzse tekinthető meg.
Sástó kilátója volt a következő úti
cél, amelyet eredetileg Romániában
gyártottak, és fúrótoronynak szántak, majd némi átalakítás után
1973-ban került a mostani helyére.
Megérte megmászni a 258 lépcsőt,
mert az első emeleti teraszon a madárfelismerést segítő rajzok és faragott madarak vannak, a másodikon
távcsövek segítségével élvezhető a
táj szépsége, az 50 méter magas toronyból a Tiszáig és a Budaihegyekig is ellátni. A harmadik
emeleti teraszon a látnivalók beazonosítását segítik a feliratos tájképek.
A torony kilengése nagy, a tetején,
illetve az oldalán adó-vevő és adósugározó készülékek találhatóak.
Egy tóparti séta következett
ezután, majd hazafelé egy közös
fagyizással zárták ezt a feledhetetlen napot.
Az egykori 8. b fáradtan, de élményekkel gazdagon tért haza az esti
órákban. A szívükben hálával és
boldogsággal gondoltak arra, hogy
36 év után, de teljesült egy álom.
Az osztálytalálkozót, osztálykirándulást szervezte: Simon Rita.

 A cikk szerzője: Német Enikő.

Tisztelt
Lakosság!
Nagykőrös területén több
ingatlan előtt a közterületen „parkolásgátló” kis ebb-n a g y obb, néhol
sziklaméretű kövek, díszes akadályok, rudak,
sövények fig yelhetők
meg. A felsorolt tárgyak
kihelyezése a forgalom és
a parkolás akadályozása
mellett balesetveszélyes.
Ezen túl akadályozzák a
mentők, tűzoltók szabad
mozgását, vagyis a közlekedő gépjárművek félreállásának, félrehúzódásának lehetőségét.
A 2022. év II. felében a közterület-felügyelet ellenőrzést végez a közterületeken, kiemelten a fentiek
vonatkozásában. Az intézkedés célja nem a büntetés,
hanem a felelős polgári
magatartás a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.
A közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény
34. §-a értelmében a közút
kezelője az országos és a
helyi közutak kezeléséről
szóló jogszabályok szerint,
továbbá az (5)–(8) bekezdésben foglaltakra tekintettel köteles gondoskodni
arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete
esztétikus és kulturált legyen.
Fontos tudni, hogy
amennyiben a felszólítást
követő öt napon belül az
érintett nem távolítja el az
akadályt, az ismételt hatósági ellenőrzés után a
közterület-felügyelet a kihelyező költségére elszállíthatja az(oka)t.
A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal köszöni a
lakosság együttműködését!

 Szilágyi Csaba
irodavezető
Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal,
Műszaki Osztály
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HIRDETÉS

Hátmasszázs,
nyirokdrenázs,
lábápolás

Smart Sustainable Packaging
Az Eviosys Csoport tagja.

Az EVIOSYS Packaging Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére
munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Ha fáj, ha dagad, ha nehezen boldogul,
vagy csak jólesne...
VÁROM SZERETETTEL A SEGÍTENI
AKARÁS SZÁNDÉKÁVAL!
Minden alapkezelés: 4.500 Ft/alkalom
Időpont-egyeztetés: +36-20/260-5080
Hende Kati – Nagykőrös, Balla Gergely u. 15.

ORVOSI
ÜGYELET

RAKLAPVÁLOGATÓ

TELEFONSZÁMA:

53/350-377

Elvárások:

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

• 8 általános iskolai végzettség
• megbízhatóság
• teherbírás.

2022. június 27-től:
Kőrisfa Gyógyszertár
(Nagykőrös, Ceglédi út 7/B
Tel.: 06-53/353-598).

A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eviosys.com
e-mail-címre várjuk
vagy személyesen:
2750 Nagykőrös, Pótharaszti u. 10.

2022. július 4-től:
Patika Plusz 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.
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Szabadság tér 5.
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tanacsado@nagykoros.hu
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Szapora István,
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6729 Szeged, Szabadkai út 20.
Üzemvezető:
Marancsik Roland
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történhet.
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HIRDETÉS

2022. július 04 - 08.

ÍZi Ebédrendelés
0621/200-0220

27. hét 2022.07.04-07.08.
07.04.
hétfő

Leves 1

Bakonyi betyárleves

Leves 2 Zelleres burgonyakrémleves levesgyönggyel
Főétel 1 Szilvatöltelékes gombóc fahéjas porcukorral
Főétel 2 Óriás bécsi csirkemellszelet steakburgonyával,

www.izimenu.hu

citromkarikával

Leves 1

Leves 2

Főétel 1

Főétel 2

400 Ft

400 Ft

950 Ft

950 Ft

Állandó 1:
Rántott sajt

Állandó 2:

párolt rizzsel

párolt rizzsel

savanyúság

950 Ft

950 Ft

150 Ft/adag

• online: www.izimenu.hu
• e-mailben: rendeles@izimenu.hu
• telefonon: 0621/200-0220

MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:

minimum
rendelési
érték:

1.100 Ft/
nap

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

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

Leves 2 Húsgaluskaleves
Főétel 2 Rántott camembert sajt jázmin rizzsel és áfonyamártással

07.06.
szerda

Leves 1

Orjaleves gazdagon

Leves 2 Sütőtökkrémleves pirított tökmaggal
Főétel 1 Rakott karfiol
Főétel 2 Töltött dagadó tepsis burgonyával

07.07.
csütörtök

• 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:

Leves 1

Fahéjas szilvaleves

Főétel 1 Roston sült csirkecombfilé gombás bulgurral

csomagolás

Rántott sertésszelet 70 Ft/doboz

RENDELÉS MÓDJA:

07.05.
kedd

Leves 1

Olaszos paradicsomleves

Leves 2 Ceglédi laskaleves
Főétel 1 Szűzérme baconköntösben,
tejszínes-sült hagymás burgonyával

Főétel 2 Szárazbabfőzelék sült debreceni kolbásszal
07.08.
péntek

Leves 1

Nyírségi gombócleves

Leves 2 Eperkrémleves
Főétel 1 Carbonara spagetti füstölt reszelt sajttal
Főétel 2 Fetával és füstölt tarjával töltött sertésborda
burgonyapürével
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OKTATÁS

Miniszteri dicséretben részesültek
a Petőfi-iskola pedagógusai
Nyugdíjba vonulásuk alkalmából és az eltöltött 40, 45 éves munkájuk elismeréseként miniszteri dicséretben részesült Nagykovács Istvánné tanító, osztályfőnök, valamint Tóth Istvánné tanító,
osztályfőnök.

Tóth Istvánné 1986. február
1-jén kezdte meg munkáját a
Petőfi Sándor Általános Iskola és
Diákotthonban kollégiumi nevelőként, majd tanítóként. Később osztályfőnökként dolgozott az intézményben.
2005-ben német nyelv és irodalom szakos tanári diplomát
szerzett. Az alsó és felső tagozatos osztályokban is példás
osztályfőnöki tevékenységet tanúsított tanévről tanévre.
Szakmai felkészültsége, határozottsága, a nevelőtestületben

Nagykovács Istvánné 1982. augusztus 16-án kezdte meg tanítói
munkásságát a Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthonban,
a vadonatúj iskola épületében.
1983-tól folyamatosan osztályfőnöki feladatokat látott el
az alsó tagozaton.
2005. szeptember 1-jétől igazgatóhelyettesi megbízást kapott.
Ezen feladatok ellátása mellett a magyar nyelv és irodalom
tantárgy oktatását végezte az
alsó tagozatos osztályokban.
2008-ban végzett tanügyigazgatási szakértőként.
Munkássága során mindig az
iskola és a gyerekek érdekeit

tartotta szem előtt. Megszámolhatatlan sok versenyzője sikeres
eredményeket ért el.
Szakmai felkészültsége precíz, pedagógiai munkájára a kiegyensúlyozottság jellemző. A
digitális fejlődéssel mindig
igyekezett lépést tartani, részt
vett a KRÉTA rendszer iskolai
bevezetésében.
Kimagasló szakmai munkájával, a kollégák és a tanulók irányába mutatott toleranciájával,
segítőkészségével példa a felnövekvő nemzedékek előtt.
Négy évtizedes kiemelkedő
munkájának méltó elismerése e
kitüntetés.

tanúsított kollegialitása elismerést váltott ki a munkatársaiból,
tanítványaiból.
Elkötelezett volt a német
nyelv oktatásában. Az iskola tanulói közül számos versenyzője
és nyelvvizsgázója volt a német
nyelv tanítása során.
Pedagógiai munkásságában a
gyermekek és a német nyelv
egyaránt kiemelkedő helyet
foglaltak el.
Több mint négy évtizedes kiemelkedő munkájának méltó
elismerése e kitüntetés.

SZERETJÜK NAGYKŐRÖST!
A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet állást hirdet
NYÁRI DIÁKMUNKÁRA

KONYHALÁNY
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• 8 általános iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet (igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába
álláskor szükséges), erkölcsi bizonyítvány bemutatása.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
Az állás azonnal betölthető.
További információt Tankó Ágota főigazgatónőnél vagy
Kis Szilvia élelmezési csoportvezetőnél kérhetnek telefonon: 53/351-761.

Köszönjük a csodaszép fotókat Palotainé Grónai Évának!

A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház
és Rendelőintézet címére (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.)
• e-mail: titkarsag@nkrehab.hu • személyesen.
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DIÁKSIKEREK

Nagykőrös kiváló diákjai V.
A tanév végéhez közeledvén az
idei évben elismerő oklevelet és
ajándékot vehettek át a városunk iskoláiban tanuló azon
diákok, akik Nagykőrös hírnevét nagyszerű tanulmányi vagy
sportteljesítményükkel öregbítették. A több mint húszéves
hagyomány nyomán idén is
több száz diák vehette át dr.
Czira Szabolcs polgármestertől
az egyéni, illetve csapatban elért kimagasló teljesítményéért
járó elismerést.

Lapunk az
idei évben is
iskolánként
közli a kiváló
diákok
névsorát.
Ebben a lapszámban a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola kiváló diákjai szerepelnek.
Herczeg Audrey: Benedek Elek
Szövegértési Verseny − III. hely,
Petrák Norbert: Budapest Kupa
Nemzetközi Judo Bajnokság −
III. hely, Bene László: Karate
Utánpótlás Magyar Bajnokság −
I. hely, Hoffer Károly: Abonyi
Birkózó Gála − II. hely, Károly
Klaudia: „Tiszta víz” környezetvédelmi verseny − II. hely, Polgár
Hanna: „Tiszta víz” környezetvédelmi verseny − II. hely, Somoskői Kristóf: „Tiszta víz” kör-

nyezetvédelmi verseny – II. hely,
Szépe Laura: „Tiszta víz” környezetvédelmi verseny – II. hely,
Pusztai Csenge: Magyar Látványtánc Szövetség Európa-bajnokság (Relevé Táncművészeti
Egyesület) – I. hely, Komonyi Vivien: Magyar Látványtánc Szövetség Európa-bajnokság (Relevé
Táncművészeti Egyesület) –
I. hely, Bodrogi Ninett: Magyar
Látványtánc Szövetség Európabajnokság (Relevé Táncművészeti Egyesület) – I. hely, Kovács
Hanna: Magyar Látványtánc Szövetség Európa-bajnokság (Relevé
Táncművészeti Egyesület) –
II. hely, Nagy Csenge: Magyar
Látványtánc Szövetség Európabajnokság (Relevé Táncművészeti Egyesület) – II. hely, Durucz
Szabolcs: Kosárlabda U12 Megyei
(Pityke KSE) – II. hely, Halápi Zétény: Kosárlabda U12 Megyei
(Pityke KSE) – II. hely, Barkó
Bence: Kosárlabda U12 Megyei
(Pityke KSE) – II. hely, Rusvai
HIRDETÉS

Kerékpárok
széles választéka

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

Koppány: Kosárlabda U12 Megyei
(Pityke KSE) – II. hely, Patakvárhegyi Zoltán: Kosárlabda U12
Megyei (Pityke KSE) – II. hely, Bíró Levente: Kosárlabda U12 Megyei (Pityke KSE) – II. hely, Tóth
Dénes György: Kosárlabda U12
Megyei (Pityke KSE) – II. hely, Királyházi Péter: Kosárlabda U12
Megyei (Pityke KSE) – II. hely,
Kalmár Máté: Kosárlabda U12
Megyei (Pityke KSE) – II. hely,
Papp Nándor: Kosárlabda U12
Megyei (Pityke KSE) – II. hely,
Kocsis Ádám Máté: Kosárlabda
U12 Megyei (Pityke KSE) – II. hely,
Kovács-Révész Koppány: Kosárlabda U12 Megyei (Pityke KSE) –
II. hely, Szakács Mátyás: Kosárlabda U12 Megyei (Pityke KSE) –
II. hely, Illés Dorka: Ki mit tud?
Társastánc – I. hely, Palotai Patrik: Ki mit tud? Társastánc –
I. hely, Szőke Marcell: Ki mit tud?
„Széki pacsirták” népdalcsoport – I. hely, Szécsény Zsolt: Ki
mit tud? „Széki pacsirták” nép-

dalcsoport – I. hely, Nagy Dorina:
Ki mit tud? „Széki pacsirták”
népdalcsoport – I. hely, Borbély
Ádám: Ki mit tud? „Széki pacsirták” népdalcsoport – I. hely, Palásti Mendi: Ki mit tud? „Széki
pacsirták” népdalcsoport –
I. hely, Pelle Ákos: Ki mit tud?
„Széki pacsirták” népdalcsoport – I. hely, Bodrogi Leila: Ki
mit tud? „Széki pacsirták” népdalcsoport – I. hely, Koroknai
Nóra: Ki mit tud? „Széki pacsirták” népdalcsoport – I. hely, Derecskei Jázmin: Ki mit tud? „Széki pacsirták” népdalcsoport –
I. hely, Zsigó Kata: Ki mit tud?
„Széki pacsirták” népdalcsoport – I. hely, Juhász Linett: Ki
mit tud? „Széki pacsirták” népdalcsoport – I. hely.
Gratulálunk és további
sok sikert kívánunk!

 
Folytatás a következő
lapszámunkban.
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Diákként dolgozni, diákként adózni
A nyári munkát vállaló diákok a
közteherviselés szempontjából
felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt
munka kivételével – ugyanolyan
szabályok érvényesek, mint
más munkavállalók esetében,
sőt, rájuk is vonatkozik a 25 év
alattiak kedvezménye.
A diákok szülői engedéllyel
16 éves koruktól dolgozhatnak,
de szünidőben már a 15 éves,
nappali tagozatos tanulók is
vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre
van szükség, ezért ha a diák még
nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor
azt a NAV-nál tudja igényelni a
22T34-es nyomtatványon. A
nyomtatvány legegyszerűbben

az Online Nyomtatványkitöltő
Alkalmazással (ONYA) tölthető
ki és küldhető be a NAV-hoz
elektronikusan, akár okoseszközről is.
A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű ellen
őrizni a leendő munkáltatót a
NAV honlapján, az „Adatbázisok” rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató
cégeknél ugyanis kockázatos
munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 2022. január
1-jétől elérhető új adóalapkedvezmény, amelyet a 25 év
alatti fiatalok vehetnek igénybe:
nem kell személyi jövedelemadót
fizetniük. Ez az adóalapból levonható kedvezmény 2022-ben havonta maximum 65 055 forint
adómegtakarítást jelent. A ked-

vezmény érvényesítését a fiatalnak
nem kell kérnie, azt a munkáltató,
a rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban
automatikusan figyelembe veszi,
kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban
kéri a kedvezmény részleges vagy
teljes mellőzését.
A foglalkoztatónak az adóévi
összes jövedelemről és a levont
közterhekről igazolást kell kiállítania 2023. január 31-éig, amire a diáknak jövőre szüksége lesz
a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet
ellenőrzéséhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört, a
munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét tartalmazó – munkaszerződéshez,
amely 18 éves kor alatt csak a tör-

vényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony
alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell
jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy
órabérben vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg
kell kapnia a minimálbért, ami
napi nyolcórás foglalkoztatásnál
havonta bruttó 200 000 forint.
Ha a diákok egyszerűsített
foglalkoztatás (alkalmi vagy
idénymunka) keretében dolgoznak, akkor ebben az esetben
nem kötelező írásba foglalni a
szerződést.

 
Lapunkat a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Pest Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
tájékoztatta.

