OKTÓBER 1. • AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
a nagykőrösi időseket!
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Épül a körforgalom a Téglagyári útnál
Csodálatos felvételeket kaptunk
az épülő új nagykőrösi körforgalomról, amelyet a 441-es számú főút
kivitelezésével összefüggésben
valósítanak meg.
Mint arról már korábban beszámoltunk, a 441. főút felújításához kapcsolódó Nagykőrös,
Téglagyári úti körforgalom építése 2022. 08. 24. – 2022. 12. 10.
közötti időszakban fog megvalósulni, amelyhez a meglévő
forgalmi rend változása-korlátozása szükséges, több ütemben.
A meglévő csomópontban
augusztus 24-től a meglévő

jelzőlámpás forgalomirá
nyítás megszűnt, és az építés
idején váltakozó, egyirányú
jelzőlámpás irányítást vezettek be, a Temető út lezárása
mellett. A tájékoztató táblák
folyamatosan jelölik az ideiglenes terelőutat és haladási
irányokat.

 Fotó: Palásti Viktor.

ÖSSZEFOGÁS

Újrafestették a Batthyány utcai ovi kerítését
Összefogással festették le a Batthyány utcai óvoda kerítését
szeptember 24-én, szombaton.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, a körzet települési képviselőjének kezdeményezését
kiemelten támogatta az óvoda
vezetője, Pálfi-Pál Tünde. Az
akciónaphoz több óvónő, szülő
és tenni akaró nagykőrösi is
csatlakozott, köztük a városukat
szerető nagykőrösi képviselők is.

 
További képek a lapunk
9. oldalán.
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SÓLYMOK

Bajnoki rajt új edzővel,
és rögtön a „sűrűjében”…

RÖGBI

„Gyertyafényes” sikerek

Jászberényi KSE–Nagykőrösi
Sólymok KE 96–77
(21–20, 25–14, 23–19, 27–24)
Sólymok: Molnár Bence 14,
Fehér Péter 12/6, Lakosa Ákos
9/3, Timkó Norbert 8, Filep Áron
2. Cserék: Váits Olivér 13/6, Kocsis Attila 8, Molnár Miklós 6/6,
Vámos László 5/3, Erdei Bence.
Edző: Puszta Dávid.
Szeptember 23-án, pénteken
elstartolt az NB I/B-s férfikosárlabda-bajnokság 2022/2023-as
idénye. A Nagykőrösi Sólymok
KE csapata a hatodik szezonját
kezdte meg a Piros csoportban
– vagyis az NB I/B felsőházában –,
ahol az évről évre tovább erősödő
mezőnyben ezúttal sem lehet más
a reális célkitűzésük, mint a biztos
bennmaradás.
A Sólymok új edzővel és némileg átalakult kerettel vágtak neki
a küzdelmeknek. A meccs jól indult kőrösi szempontból, ám a
folytatás a papírformának megfelelően zajlott. A nagyon szoros

első negyed után fokozatosan
lépett el a bajnoki címre törő hazai gárda, de a Sólymok együttese is emelt fővel jöhetett le a pályáról. Volt tartása a csapatnak,
nagyot küzdöttek a fiúk, de nem
volt esélyük a nagyobb játékerőt
képviselő JKSE otthonában.
A Sólymok első hazai mérkőzésére a 3. fordulóban kerül sor,
amikor is a Ceglédi KE csapatát
fogadják a Kossuthban október
8-án, szombaton 17 órától.

 
Fotó: NSKE.

JUDO

Tatamira léptek a legkisebbek
Az elmúlt szombaton az utánpótlás utánpótlása lépett tatamira Kecskeméten, ahol 13
egyesület több mint 150 tíz év
alatti gyermeke vetélkedett a
fényes érmekért.
A felnőttek nyomdokaiba lépő fiatal rögbisek sem tétlenkedtek szeptemberben. Az első két bajnoki forduló után két korosztályban (U16, U18)
is veretlenül uralják a magyar tojáslabdás mezőnyt. Az előkelő első hely
megtartásáért legközelebb október 9-én Székesfehérvárott „birkóz
hatnak” meg, míg hazai pályán október 29-én bizonyíthatnak majd.

2022. szeptember 11. (Budapest)
U18

Honfoglalók RC–Nagykovácsi Dragons (26–7)
Honfoglalók RC–Fejér Megyei RA (26–0)

U16

Honfoglalók RC–Fekete Oroszlánok RA (24–5)
Honfoglalók RC–Nagykovácsi Dragons (33–10)

2022. szeptember 24. (Esztergom)
U18

Honfoglalók RC–Esztergomi Vitézek RAFC (31–7)
Honfoglalók RC–Kecskeméti ARC (33–7)

U16

Honfoglalók RcC–Fekete Oroszlánok RA (50–0)
Honfoglalók RC–Nagykovácsi Dragons (35–12)

Honfoglalók RC. www.facebook.com/TorpiRogbi

Gyász
Kovács Albert György (1944)
Czira Balázsné szül. Andocs Eszter (1928)

A Kecskeméti Judo Club által szervezett ,,mindenkinek aranyérmet”
elnevezésű vetélkedőnek a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia
adott helyet. A nagykőrösiek nyolcan léptek szőnyegre, és igen szépen szerepeltek. Mindenkinek
jutott legalább 3–4 küzdelem, ami
a későbbiekben remek tapasztalatszerzés lehet a nagyobb megmérettetésekhez. A csapat tagja
volt Deli Miklós, Tóth–Kozári
Kende, Zsikla Tamás, Bogdán
Botond, Pécs–Dézsi Herman,

Sáfár Danica, Bárány László,
Pécs–Dézsi Henrik. Az előttünk
álló hétvégén, október 1-jén a diák
A és B korcsoport országos bajnoksága következik Pakson, ahol
másnap a serdülők és az ifjúságiak
lépnek szőnyegre.

 
Kőrös Judo SE

Köszönet
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik

PETŐ ANDRÁS BALÁZS

temetésén részt vettek, sírjára virágot-koszorút helyeztek,
jelenlétükkel a fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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GALAMBMUSTRA

Szebbnél szebb
kőrösi keringőket
mutattak be az Alszegi
Rendezvényház udvarán
Az Alföldi Kőrösi- és Kecskeméti Keringő Fajtaklub tartott
találkozót és fiatalgalambbemutatót szeptember 25-én,
vasárnap a nagykőrösi Alszegi
Rendezvényházban.
Ahogy Prohászka Csaba, a fajtaklub elnöke a lapunknak elmondta:
196 galambbal érkezett a mintegy
húsz budapesti, Pest, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok
megyei tenyésztő a területi rendezvényre. A szervezet négy területre osztva működik. Ez, a nagykőrösi kiemelt rendezvényként
szerepel az éves programjukban.
A nap eseményei szakmai tanácskozással vették kezdetüket, ezt
követte a rendezvényház udvarán
a galambok szemlézése, majd az
értékelés után az elismerések átadása. A díjazásra négy kategóriában került sor. Külön jutalmazták
a kőrösi keringő és a kecskeméti
keringő fajták, ezeken belül is a
fiatal (idei −szerk.), valamint az
egy évnél idősebb galambokat
bemutató tenyésztőket.
A találkozón részt vett dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester,
aki a díjak átadása során gratulált
a tenyésztőknek. A találkozót a
jóízű ebéd közös elfogyasztásával
zárták a résztvevők.
Prohászka Csaba a lapunkon
keresztül is köszönetét fejezi ki a
nagykőrösi egyesület tagjainak
a színvonalas vendéglátásért,
külön kiemelve Rácz István
nagykőrösi területi vezetőt,

DÍJAZOTTAK:
KECSKEMÉTI
KERINGŐ FAJTA
FIATAL GALAMB
KATEGÓRIÁBAN
1. Gáspár József galambja
2. Gáspár József galambja
3. Póló István galambja
3. Szabó Balázs galambja
EGYÉVES GALAMB
KATEGÓRIÁBAN
1. Fehér András galambja
2. Szabó Balázs galambja
3. Póló István galambja

KŐRÖSI
KERINGŐ FAJTA
FIATAL GALAMB
KATEGÓRIÁBAN
1. Oláh Pál galambja
2. Malik Ferenc galambja
3. Leé László galambja
EGYÉVES GALAMBOK
KATEGÓRIÁBAN
1. Prohászka Csaba galambja
2. Csernák Imre galambja
3. Végh Lajos galambja

Szűcs Dezső egyesületi vezetőt,
Marticsek László és N. Szűcs
Dénes urakat.
A szeptember 25-i rendezvény
jól bizonyította, hogy milyen különleges alkalmaknak is kiváló
helyszíne lehet a Szolnoki úton
található Alszegi Rendezvényház.

 
Fotók: SZI
FELÚJÍTÁS

Javul a Sziget utcai óvoda
megközelítése is
Épül az új járda a Sziget utcában.
A kivitelezésről a helyszínen
egyeztetett a szakember ekkel
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és Sohajda Márk, a körzet

települési képviselője. Az új járdának köszönhetően a Sziget utcai óvoda megközelítése is javul.
SZERETJÜK NAGYKŐRÖST!
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VÉLEMÉNY

A „sajátjai” filteres teának
nézik dr. Ábrahám Tibort?
Ha egy szervezetet vezet az ember – finoman szólva –, nem baj, ha a
sajátjaiban, a vele egy egyesületben/szerkesztőségben lévőkben
megbízhat. Nyilván, ha valaki olyan fontosnak tart egy ügyet, hogy
abban a korábban szakemberként megszerzett elismertségét is latba
veti, akkor ez fokozottan érvényes lehet.
Dr. Ábrahám Tibor így volt ezzel,
amikor a konzervgyár építését
ígérték a Jobb Nagykőrösért
Egyesülettel. De hogyan jön ide a
teafilter? A dolog egyszerű. Mint
arról már írtunk, a Jobb Nagykőrösért színeiben a képviselő-testületbe jutottak úgy tűnik, szépen
lassacskán nagyobb fokozatra
kapcsoltak pártvonalon, a Jobb
Nagykőrösért dolgai ott ragadtak
dr. Ábrahám nyakában. Miként az
általa tulajdonolt-főszerkesztett
lap is, hiszen könyvelő, szerkesz-

tő, tudósító és egyebek aláírással
jegyzett cikkei ide vagy oda, a lapot mindenki dr. Ábrahámhoz
köti. Meg is írták a közelmúltban,
hogy: „választást nem nyert
szervezeten – igaz, hogy csak a
Jobb Nagykőrösérten, (…) – számonkéri a választási ígéretet,”
Ezt írták dr. Ábrahám tulajdonolta-főszerkesztette lapban a
dr. Ábrahám elnökölte egyesületről. Azt hagyjuk, hogy kerek perec
kihangsúlyozzák, nem nyert választást, azaz elbukott a választá-

KÖZÖS ÉRDEK

son dr. Ábrahám szervezete, de mi
is volt az egyik ilyen választási
ígéret? Igen, konzervgyárat építenek Nagykőrösre! …és mit nyilatkozott erről az ígéretről maga
dr. Ábrahám Tibor? „Egy új konzervgyár létesítésének programjával Nagykőrösön, mely a Jobb
Nagykőrösért Civil Egyesület kiemelt programpontja és célja.”
Majd azt is nyilatkozta: „Ezt a
megbeszélést a már megválasztott polgármesterrel – bárki is
legyen az – kell lefolytatnom.”
Szó sincs tehát arról, hogy csak
akkor érvényes az ígéret, ha győznek, éppen ellenkezőleg, dr. Ábrahám kiemelt célról nyilatkozott, és arról, hogy a konzervgyár
építéséről az önkormányzati

választás után győztes polgármesterrel kell egyeztetnie!
Mindez pont a nyolc évvel ezelőtti napokban!!! Ha valaki nem
emlékezne rá, hát ők emlékeztetik,
felhívják rá a figyelmet, hogy ebben a témában maga dr. Ábrahám
Tibor nyilatkozott mint gazdasági
szakértő! Miért tehát a teafilteres
hasonlat? Mert úgy tűnik, hogy
dr. Ábrahám Tibornak azt adják
be a körülötte lévők, hogy szépen
tisztázzák, lemosnak róla mindent, de valójában mint egy teafiltert mártogatják, mártogatják,
amíg számukra minden hasznos,
ami benne volt, ki nem oldódik,
aztán megválnak tőle.

 SZ

VÁROSI FIFA-BAJNOKSÁG

Népszámlálás 2022:
Feleljünk egymásért!
A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente
ismétlődő adatgyűjtés. Az egész
országban egy időben, azonos
tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre,
kiterjed minden lakásra, illetve
személyre. A népszámlálás révén

pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességének
nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról,
iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről.

A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE
A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten keresztül
október 1. és 16. között lehet kitölteni egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen, amelybe a felkérő levélben
szereplő egyedi, 12 jegyű belépési kóddal lehet belépni.
Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási
kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta öt darab 100 000
forint értékű ajándékutalványt sorsolnak ki a kitöltők között.
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltik ki
interneten a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október
17. és november 20. között.
Akik november 20-ig nem teljesítik az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.
A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban
körülbelül 30 percet vesz igénybe.

 Forrás: https://nepszamlalas2022.hu/

 Ismételten remek hangulatban zajlott a nagykőrösi városi
FIFA-bajnokság! Óriási helyzetek, óriási gólok!
A bajnokság helyezettjei:
I. Komonyi Kevin (13)
Gratulálunk a helyezetteknek,
II. Kakucska Kevin (20)
és mindenkinek köszönjük
III. Siroki Sándor (26)
a részvételt!

KÖNYVTÁROSOK AJÁNLJÁK
Sohonyai Edit:

KOCKACUKOR

Móra Könyvkiadó, Budapest, 2012
A történet főszereplője Kockacukor, egy vagány, okos, szeretni
való, középiskolás kamaszlány, akinek az egyik legnagyobb baja,
hogy túlsúlyos. Azon gondolkodik, hogyan hívhatná fel magára
a közkedvelt, minden lány kedvencének számító Max figyelmét.
Sohonyai Edit, fejér megyei Prima-díjas író interaktív író-olvasó
találkozót tart a 7−8. és a 9−10. osztályos tanulók számára az
Országos Könyvtári Napok Nagykőrösön programsorozat keretén belül. Az előadás 2022. október 5-én (szerdán) 10 órakor kezdődik a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ Szabó Károly Városi Könyvtárban. A programon való részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a gyermekkonyvtar@korosikultura.hu e-mail-címen, a
06-53/351-849-es telefonszámon, illetve személyesen az előadás helyszínén lehet.
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INTERJÚ

Élete a méhészet, a méhek és a méz szeretete
A magyar méhészeti kultúra és a méhészek közösségének érdekében kifejtett
kiemelkedő tevékenységéért Magyar Méhészetért emlékérem kitüntetésben
részesítette Fakan Kálmán Urat a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete
(MMOE). Szeretettel gratulálunk!
Az Önkormányzati Hírek ebből az
alkalomból interjút is készített
Fakan Kálmánnal és kedves feleségével, Fakan Kálmánnéval,
amelyet az alábbiakban olvashatnak. A kérdéseinket Fakan Kálmánné válaszolta meg.
Hogyan kezdődött a méhészkedés?
Hogyan lesz valakiből méhész?
Méhészkedni a 60-as évek elején
kezdtünk el. 1959-ben esküdtünk,
akkor méhészkedett az én apám, és
ő tanította be a férjemet, aki 1958ban ismerkedett meg a méhekkel. A
papa maga mellé vette, a segítségével elleste ennek a tudományát, és
annyira megszerette a vejét, hogy
azt mondta, neki adja a méhállományát. Ez sajnos nem jött össze,
mert súlyos betegség támadta meg,
és emiatt felkerült Budapestre.
A papa nem tudott várni, és a másik
vejének adta a méhállományt. Amikor Kálmán hazajött, egy befogott
rajjal kezdte a méhészkedést.
A nagykőrösi méhészcsoportnak
Kántás Dani bácsi volt akkoriban az
elnöke, és ő nagyon szerette Kálmánt. A betegségből való felépülés
után az idősebb nagykőrösi méhészek összefogtak, és abban az évben egy méhész se vette le a kitelepült rajokat. Így sikerült befogni
egy pár rajt, amelyekkel el tudtunk
indulni 1960-ban.
Ezt követően merre haladtak tovább
a méhészkedés szakterületén?
Haladtunk tovább szépen, 1962ben megszületett az első fiunk, és
akkor kezdtünk el magunk méhészkedni, az állományunk állandóan fejlődött. Ezalatt Kálmán hazajött Nagykőrösre, és a Nagykőrösi
Konzervgyárban helyezkedett el,
ahol Kovács Sándor felfigyelt a
hozzáállására, szorgalmára. Közben méhészkedtünk folyamatosan,
egyre jobban emelkedett a kaptáraink száma. Akkor még nagyboconádi kaptárjaink voltak, tehát
egy kaptárban két család volt. Leginkább a Nagyerdőben voltunk
kint, ott volt a központunk. A méhészek tiszteletben tartották egymást. Kálmán beiratkozott a méhészegyesületbe is, ahol mindig

kikérték a véleményét, és miután
Kántás Dani bácsi elment nyugdíjba, helyette Tanács Laci bácsit mint
postást választották meg elnöknek,
majd a lemondását követően Kálmánt kérték fel az elnöküknek
1967-ben, és 2021. december 30-ig
töltötte be az elnöki funkciót, vagyis 54 évig. Ez hihetetlen megbecsülést jelentett, akkor még csak 28
éves volt Kálmán. Közben megszületett a második kisfiunk is. Mi a városunkat tisztelő emberek vagyunk,
megtartottuk Arany János nevét az
egyesület elnevezésében is.
Helyhez kötöttek voltak, vagy járták az országot?
Igen, elkezdtünk ezt követően vándorolni is. Teherkocsival, kaptárokkal először fölmentünk a hegyekbe, az erdészekkel egyeztetve.
Így kerültünk Istenmezejére,
Salgótarjántól 11 km-re. Elindultunk este 10 órakor, és hajnal 4-re
értünk föl. Én nem mentem velük,
mert a gyerekek kicsik voltak. Rakodókat kellett fogadni, akik segítettek. Utána már jöttek a nagyobb
családokkal rendelkező nagykőrösi
méhésztársak is. Ahogy itt, Kőrösön befejeződött az akácérés, ott
akkor kezdődött. Nagyon jó kapcsolat volt a méhészek között. Ez
idő tájt 48–50 taggal is bővelkedett
a méhészegyesület.
Hogyan folytatódott a méhészkedés?
Milyen volt az első méz?
Volt, hogy az állam mézbegyűjtőket
szervezett, akik nagy tételben el-

vitték a mézet. Háznál is adtunk el,
vagy a kollégáknak hoztam be. 16
forint volt egy kiló akácméz. A legelső mézünk egy vegyes méz volt,
ami tartalmazott repcét és somkórót is. Eljutottunk oda, hogy már
száz méhcsaláddal rendelkeztünk,
így áttértünk a rakodókaptárokra. A
folyamatosan előjövő betegségek
hatására saját maga tervezett önjáró méhészkocsit, amelyből kettőt is
épített. Akkor selejtezték ki a régi
Csepel autókat, 3 és fél tonnásakat
vettünk, a felső részét teljesen ledúrta, csak a váz maradt meg, és
arra épített rá egy fa méhészházat.
Még most is azokkal dolgozunk,
meg lehet nézni őket.
Hogyan teltek a rendszerváltás
előtti évek?
Amikor az ÁFÉSZ keretén belül
megszűntek ezek a szakcsoportok
– például méhészek, galambászok
stb. –, 1982-ben úgy döntöttünk,
átigazolunk az Országos Magyar
Méhészeti Egyesületbe Budapestre.
Azóta ott vagyunk, de gyakorlatilag
az egész ország. A helyi elnök maradt a Kálmán, és átvittük az egész
csoportot, a méhésztársak egyetértésével. 1983. április 16-áig Szegeden voltunk a kórházban szívműtéten. Hazajöttünk Nagykőrösre, de
ahogy hazaértünk, este már ült is
bele a kocsiba, és ment ki a Törteli
útra, itt volt a Petőfi Tsz nagy gyümölcsöse, oda jártunk ki, fizetett a
tsz érte, hogy a méhek megporozzák a fákat. Utána már a méhészko-

csikkal jártunk fel Istenmezejére is,
nem kellett fizetni a rakodóknak.
Mennyire maradt meg a méhészkedés a családon belül?
Az idősebb fiam okleveles tervező
gépészmérnök lett, Budapestre
nősült, oda költözött fel, de a szíve
nagykőrösi maradt. A kisebbik
fiam maradt itthon velünk, ő fogja
vinni tovább a méhészetet az
unokámmal, tehát a fiam fiával,
Szabolccsal. Jelenleg összesen
csak 15 méhcsaládunk van. 35 családdal teleltettünk be, de a vad
darázs és a gyurgyalagok sokat elvittek, invázió volt. Ez egész napos
munkát igényel, komoly munkafolyamata van.
Hány éve csinálják a méhészkedést?
Több mint 60 éve csináljuk, 1961től a mai napig. Kálmán csak a vezetői tisztségéről mondott le, de
továbbra is tagok maradtunk. A
méhészetet folytatjuk. Hála Istennek, dr. Mocsai Sándor ügyvéd úr
vette át helyette a méhészelnökséget, aki szintén ízig-vérig méhész, 400–500 családdal.
Mit éreztek, amikor a díjat, ezt
a szakmai elismerést megkapta
Kálmán bácsi?
Felhívtam az elnököt, Bross Pétert,
hogy sajnos Kálmán december
31-ével szeretne lemondani az elnökségről, mivel betöltötte a 84.
életévét. Szívvel-lélekkel csinálta
ezt, és 54 évig elnökként. Péter azt
mondta, kijárna egy kitüntetés.
Elsírtam magam, és mondtam
neki, ennél nagyobb kitüntetést
nekem nem mondhatott volna.
Jött az üzenet, hogy sikerült, de el
ne mondjuk a Kálmi bácsinak. Így
kerültünk föl április 2-án a küldöttgyűlésre, Mocsai Sanyi vitte föl
a Kálmánt. Legutoljára adták át az ő
kitüntetését, a legmagasabb kitüntetés végett. Bross Péter felállt az
asztaltól, úgy tapsolt, erre mind
a 182 ember fölállt, és állva tapsolták Kálmánt. Ez volt a legnagyobb
kitüntetés, amit ő kaphatott.
Köszönjük az interjút, és szeretettel
gratulálunk!

 
Az interjút készítette:
Horváth Tibor.
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SZÜLETÉSNAP

Szépkorú köszöntése
Forró Istvánné
Sóspataki Teréziát
90. születésnapja
alkalmából köszöntötte Molnár Dezső
települési képviselő.
A jeles nap alkalmából összegyűlt a népes család, így természetesen nem maradhatott el a
közös fotó sem.
ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG
TERIKE NÉNIT!

 SzD
BERUHÁZÁS

Halad a kivitelezés

Jó ütemben haladnak a Nagykőrös, 030 hrsz.-ú út kerékpáros nyom és
útcsatlakozás felújításának kivitelezési munkálatai. A helyszínen egyeztetett
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester a kivitelezést végző cég szakembereivel.
Mint arról már korábban – a Nagykőrös–Cegléd kerékpárút építése kapcsán – beszámoltunk, a beruházás során a fejlesztés Nagykőrös
felől eső végpontjánál megvalósul a Gál-kastélyhoz vezető útcsatlakozás felújítása, továbbá a csatlakozástól vezető út burkolatának
szélesítése, a biztonságos közlekedés érdekében, kerékpáros nyom kialakításával.
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BESZÁMOLÓ

XVI. Kultúrházak éjjel-nappal
A XVI. Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat országos megnyitója Nagykőrösön
az Arany János Kulturális Központ dísztermében volt szeptember 23-án.
A vendégeket dr. Körtvélyesi
Attila, Nagykőrös város alpolgármestere köszöntötte, majd a
rendezvénysorozatot megnyitotta Eperjes Károly Kossuth- és
Jászai Mari-díjas magyar színművész, valamint Bordás István,
a Magyar Népművelők Egyesü-

letének elnöke. A megnyitón
közreműködött a Nagykőrösi
Kis István Népdalkör.
Az első esti program az Eleven
Költők Társasága előadása volt,
amely nagy sikernek örvendett.
Majd kinyitott a Kultúr „Cuki”,
ahol a Nagykőrösi Kis István

Népdalkör remek előadása közben fogyaszthatták el a vendégek
az Ország Tortáját, amelynek
szétosztásában dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester és Juhász
Nándor intézményvezető segített. Majd aki kíváncsi volt, az
kulisszatitkokat tudhatott meg

a színházteremről. Az est utolsó
programja pedig egy ingyenes
filmvetítés volt, amely előtt egy
érdekes előadást hallhattak a
nézők a mozi működésével kapcsolatban.

 SzD
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FESZTIVÁL

Kegyetlenül
kiakadt
Ábrahám Tibor
beosztottja

Nagykőrösiek
a nyársapáti fesztiválon
A Nyársapáti Szüreti Mulatság keretében felléptek a nagykőrösi
Duende Tánciskola csoportjai, valamint Somlyai Péter festménykiállítását is sokan felkeresték.

Függetlenek. Mondom, függetlenek!
(A kép illusztráció. Forrás: Facebook)

Amíg a saját jelöltjüknek ez a
véleménye (ugyanis a mai napig
olvasható a fenti bejegyzés) a Jobb
Nagykőrösért Egyesületről és Ábrahámról, addig valahogy nem
igazán érdekel Kiss Zsoltné véleménye, tartsa meg magának!

 (A fentiekben véleményt
olvashattak.) HT

egyszeri menü rendelés esetén 1320
1500 Ft
Ft
4 nap előrendelése esetén csak 1200
1450 Ft
Ft
700 Ft
Ft, csak főétel az 1000
csak leves az 600
880 Ft
Ft

HETI MENÜ AJÁNLAT
40. hét: október 3−7.

Nagykőrös, Hősök tere 4.

AZ ÉTTEREM NYITVATARTÁSA
Hétfőtől - Péntekig
11:00 - 14:00
A megrendelt menü,
éttermünkben
helyben is fogyasztható!

HÉTFŐ

(bejárat a ceglédi út felől az udvarban)

8:00 - 10:00
14:30 - 16:30

06 30 / 647 0464

A megrendelt ételeket
INGYENESEN házhoz is szállítjuk!

Vál
osztálytal laljuk továbbá
álkozó
ballagáso k, születésnapo
k,
k, kisebb
családi
eseménye
k és egyé
rendezvé
b
nyek lebo
nyolítását
!

Tejfölös gombaleves

A

Tükörtojás sóskaszósszal

B

Rántott sajt rizibizivel

A
B

RENDELÉS FELVÉTEL

A rendelés leadását a kiszállítást
megelőző nap tudjuk fogadni!

L

L

KEDD

„ZÁGRÁB ÉS TÁRSAI (a trojka: Jobbik + MSZP + Jobb
»párt-civil« egyesület,
vagyis: Zágráb + László + Ábrahám) a május 26-ai EU-s
választáson (is) »szereztek« összesen 907 szava
zatot (nem elírás!). ŐK A
VÁROSBAN NEM LÉTEZŐ
PÁRTOKRA ÉPÍTIK SAJÁT
POLITIKAI KARRIERJÜKET.
Nagykőrösön csak JOBBIK és
MSZP van (nem számítva a
PÁRT-CIVIL Egyesületet), és
slussz, nincs tovább! MINDEN MÁS HAZUGSÁG!”

HIRDETÉS

SZERDA

A többi között azt írja az egyik
megjelent írásában, hogy: „…ki
legyen vagy ne legyen egy független szervezet vezetője.”
Szerinte, ha ezt fejtegetjük, a
jogállamiság sérül. Lehet,
Brüsszelben ezzel sikert tudna
elérni, de Nagykőrösön hiába
erőlködik ilyen áltudományos
mantrával. Mondjuk az érdekes,
hogy mi alapján tartja a szervezetet „függetlennek”. Mitől függetlenek? Az elnöke egy volt
SZDSZ-es képviselő, egy volt
SZDSZ-es helyi elnök, az alelnöke pedig a Jobbik volt megyei elnöke, a Jobbik volt regionális
igazgatója, Jakab Péter személyi
asszisztense. Azért láttunk már
náluk függetlenebbeket is, maradjunk annyiban. Még Mészáros István, aki a Jobb Nagykőrösért jelöltje is volt az időközi
választáson, még ő is „pártcivil”-nek titulálta korábban.
Egészen pontosan ezt írta róluk
Mészáros: „…az éppen a »szekér

 Fotók: Varga Irén fényképészmester.

CSÜTÖRTÖK

bakjára« felülni akaró, pártlogókkal kid ekorált »PÁRT-CIVIL« JOBB NAGYKŐRÖSÉRT…”
Biztos elkerülte Kiss Zsoltné
figyelmét, ezért megmutatjuk,
hogy 2019. szeptember 12-én
Mészáros István, vagyis az Ábrahám Tibor vezette Jobb Nagykőrösért képviselő-jelöltje még
konkrétabban megfogalmazta a
véleményét:

PÉNTEK

Úgy tűnik, nagyon, de nagyon kiakadt a Szolnokról leigazolt, a
szolnoki székhelyű Körtánc
Egyesületet elnöklő Kiss Zsoltné
Berényi Tünde, aki emellett dr.
Ábrahám Tibor, volt SZDSZ-es
országgyűlési képviselő, a Jobb
Nagykőrösért Egyesület elnöke
által tulajdonolt és főszerkesztett
újságnak, a Heti Híreknek a vezető szerkesztője is egyben.

Tojásleves
Székelykáposzta
Zúzapörkölt tésztával

L

Lencsegulyás

A

Aranygaluska vaníliasodóval

B

Szezámmagos csirkemell
kukoricasalátával

L

Brokkolikrémleves
levesgyönggyel

A
B

Mexikói csirkeragu rizzsel
Rakott burgonya savanyúsággal

L

Csontleves májgombóccal

A

Csikós tokány galuskával

B

Sült oldalas paradicsomos
káposztával

100 Ft
Ételhordó hiányában a doboz ára 100
Ft /darab.
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ÖSSZEFOGÁS

Újrafestették a Batthyány utcai ovi kerítését
A jó hangulatú közösségi munka eredménye egy szép, az óvoda megjelenését
még rendezettebbé tévő kerítés lett. Biztosak vagyunk benne, hogy minden
szülő és kisgyermek tetszését el fogja nyerni ez a kedves gesztus.

 Fotók: Tóth Patrik.
BEMUTATKOZÁS

Ismerje meg Nagykőrös új háziorvosát!
Mint arról az előző lapszámunk
ban beszámoltunk, dr. Siserman
Gyöngyi Veronika lett a Nagykő
rös XI. számú felnőttháziorvosi
körzet új háziorvosa, akinek
jelentkezését a praxisra a kép
viselő-testület rendkívüli ülésen hagyta jóvá.
Lapunk kérte, néhány sorban
mutatkozzon be a nagykőrösieknek, hogy jobban megismerhessék. Dr. Siserman Gyöngyi Vero
nika elmondta:

„Kedves, hogy érdeklődik irántam, sajnos pontos dolgokat még
nem tudok mondani. Magamról:
alapképzésben fül-orr-gégész
vagyok több mint négy évtizednyi
tapasztalattal. Ebből tíz év kórházi
és gyerek fül-orr-gégészeti területen, 24 év a saját rendelőmben,
Stuttgart belvárosában.
Nyugdíjasként jöttünk Lajosmizsére, ahol – látva az orvoshiányt – dolgoztam az Egészségházban. 1996 óta foglalkozom kínai
orvoslással, akupunktúrával.”

A kérdésünkre, hogy helyettesítés esetén kivel találkoznak a
páciensek, elmondta:
– A betegek elsősorban dr.
Wolkowski Bogdan Pawel doktor
úrral találkoznak, aki Táborfalván is háziorvos. Kezdeni november 1-jétől fogok, ha Nagykőrösre
költözöm, én is sokat vállalok
majd a betegellátásból, persze
elsősorban fül-orr-gégészeti
eseteket. Nagykőrös egy nagyon
szép kisváros – fogalmazott
Nagykőrös új háziorvosa, akinek

sok sikert és a betegek megelégedésére szolgáló munkát kívánunk!

 SzD

10

Önkormányzati Hírek | Nagykőrös

2022. szeptember 30.

XVII. évfolyam, 39. szám

AJÁNLÓ

SZERETETTEL
MEGHÍVJUK
ÖNT ÉS KEDVES
CSALÁDJÁT
A

WEINER LEÓ ZENEISKOLA
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
hangversenytermébe

2022. október 6-án (csütörtökön)
17 órakor

a zene világnapja

alkalmából megrendezésre kerülő hangversenyünkre,
amelyen fellépnek az iskolánk tanárai és növendékei.
Sok szeretettel várjuk Nagykőrös város
zeneszerető közönségét!
A belépés díjtalan, de köszönettel vesszük,
ha pártolójegy vásárlásával támogatja iskolánk
Zeneszerető Gyerekek Alapítványát!

A Nagykőrösi Arany János Társaság
szeretettel várja az érdeklődőket
2022. október 7-én, pénteken 16 órakor
a gimnázium földszinti nagytermében

A SZÉP VILÁGA
című, DR. DÁVID ISTVÁN orgonaművésszel folytatott
hangulatos beszélgetésre.
Aki kérdez: Batárné Szigeti Márta, a társaság elnöke.

SAKKOZNI VÁGYÓ NAGYKŐRÖSIEK, FIGYELEM!

Öt éve alakult az amatőr sakk-klubunk, amely négy éve
a városi nyugdíjasklub keretei között működik.
Az amatőr sakk-klubunkba szeretettel hívjuk és várjuk
a nőket és férfiakat, a fiatalokat, a középkorúakat
és a nyugdíjasokat egyaránt, tehát mindenkit!
Várunk minden kedves sakkozni vágyó nagykőrösit
az Arany János Kulturális Központ kezelésébe tartozó
Civilek Házába (Dalmady u. 3.) minden szerdán 14–18 óráig
az amatőr sakk-klubunkba. Jelentkezni lehet személyesen
a helyszínen minden szerdán 14–17 óra között
vagy telefonon mindennap a klub vezetőjénél,
Turkevi Antalnál a következő számon: 06-20/263-4966.
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TŰZIFAPROGRAM

Elindult
a hatósági áras
tűzifaprogram

A Kormány újabb rendkívüli intézkedést tesz az elhibázott
brüsszeli szankciók okozta
energia- és gázválság ellensúlyozására, illetve a magyar családok rezsicsökkentésére a hatósági áras tűzifaprogrammal.
Az állami erdőgazdaságoknál
megtermelt tűzifa egységes áron
vásárolható meg, háztartáson
ként legfeljebb tíz erdei köb
méter mennyiségben, az ország
152 értékesítési pontján, az aláb
bi árakon:
LOMBOS KEMÉNY TŰZIFA:
30 000 forint/erdei köbméter.
LOMBOS LÁGY TŰZIFA:
19 000 forint/erdei köbméter.
FENYŐ TŰZIFA:
19 000 forint/erdei köbméter
(bruttó árak).
Háztartásonként legfeljebb tíz
erdei köbméter hengeres tűzifa
vásárolható. A programban hen
geres tűzifa szerezhető be, amely
nek az átvételi pontról a felhasz
nálási helyre történő szállításáról
a vásárlónak kell gondoskodnia.
Az igényt személyesen, telefonon
és e-mailben is lehet jelezni. A
működési terület listája, valamint
további részletes információk a
vásárlás helyszíneiről, feltételeiről
és az átvétel menetéről a kormany.
hu oldalon és az állami erdőgaz
daságok honlapjain olvashatók.
Az orosz–ukrán háború és az
elhibázott brüsszeli szankciók
miatt energiaválság alakult ki

Európában. Ezért meg kellett te
remteni azt a lehetőséget, hogy
ahol lehet, gáz helyett fával fűtse
nek. Már megkezdődött az őszi
fakitermelési időszak, és az erdé
szetek folyamatosan teljesítik a
lakosság megrendeléseit. A fűtési
időszakra elegendő tűzifamen�
nyiség áll az ország rendelkezé
sére. Az őszi termelés a tervek
szerint halad, amelynek tűzifa
részét az erdészetek a belföldi
piacon értékesítik. Az erdőgaz
daságok továbbra is biztosítják
a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami
a rászoruló családoknak jelenthet segítséget – olvasható a kor
many.hu oldalon.
NAGYKŐRÖS a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari
Zrt. területéhez tartozik, miként az a fent hivatkozott
táblázatokban szerepel.
A NEFAG Zrt.-n belül pedig a
PUSZTAVACSI ERDÉSZETET
kell keresni.
Telefon: +36-30/250-5517.
Hétfő−csütörtök: 7−15.30,
péntek: 7−12.40 óráig.
További információk:
https://kormany.hu/hirek/
indul-a-hatosagi-arastuzifaprogram
https://kormany.hu/agrarmi
niszterium/tuzifaprogram2
http://www.nefag.hu/erdogazdalkodas/termekek/tuzifa/
tuzifa-pusztavacsi-erdeszet/
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A SEGÉLYHÍVÓ SZÁM
NEM JÁTÉK!
A helyes használatával
életeket menthetünk!

Smart Sustainable Packaging
Az EVIOSYS-csoport tagja.

CSAK VÉSZ ESETÉN!

Az EVIOSYS Packaging Magyarország Kft. állást hirdet

KÖNYVELŐ
munkakör betöltésére.
Ellátandó feladatok:
• szállítói számlák könyvelése, igazoltatása
• szállítókkal kapcsolatos egyeztetések elvégzése
• havi és éves zárásokban való részvétel
• banki utalások előkészítése
• adatszolgáltatás, valamint ad hoc és rendszeres számviteli,
pénzügyi kimutatások elkészítése.

ORVOSI
ÜGYELET

Elvárások:

53/350-377

• mérlegképes könyvelői képesítés
• Windows Office felhasználó szintű ismerete (Word, Excel)
• naprakész adózási és számviteli ismeretek
• megbízható, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés
• jó kommunikációs készség
• együttműködésre és csapatmunkára való készség.

Előnyt jelent:
• mérlegképes könyvelői regisztráció
• könyvelési területen szerzett tapasztalat
• angolnyelv-tudás
• JDE integrált vállalatirányítási rendszer ismerete
• felsőfokú szakirányú végzettség.

TELEFONSZÁMA:

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2022. szeptember 26-tól:
Patika Plus Gyógyszertár,
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 06-53/552-134.
2022. október 3-tól:
Ezüst Patika Gyógyszertár,
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 06-53/552-114.

Amit kínálunk:
• stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség
• kihívást jelentő mindennapi feladatok
• versenyképes bér és juttatási csomag.
A fényképes önéletrajzát a HUN-Nagykoros.ALLAS@eviosys.com
e-mail-címre várjuk.

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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2022. október 03 - október 07.

40. hét 2022.10.03-10.07.

ÍZi Ebédrendelés

10.03.
hétfő

0621/200-0220

Leves 1

Babgulyás füstölt csülökkel

Leves 2 Erdei gombakrémleves
Főétel 1 Juhtúrós sztrapacska szalonnapörccel

www.izimenu.hu

Főétel 2 Eszterházy pulykamellcsíkok orsótésztával

Leves 1

Leves 2

Főétel 1

Főétel 2

490 Ft

490 Ft

1290 Ft

1290 Ft

10.04.
kedd

Leves 1

Nyírségi gombócleves

Leves 2 Zöldborsóleves vajas galuskával

Állandó 1: Rántott sajt párolt rizzsel

1290 Ft

Főétel 1 Mézes-mustáros csirkecombfilé jázmin rizzsel

Állandó 2: Rántott sertésszelet párolt rizzsel

1290 Ft

Főétel 2 Vadas sertésszelet makarónitésztával

Állandó 3: Cézár saláta csirkemellel

1290 Ft

Állandó 4: Bolognai spagetti

1290 Ft

csomagolás

savanyúság

70 Ft/doboz

150 Ft/adag

RENDELÉS MÓDJA:

• online: www.izimenu.hu

MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:

10.05.
szerda

nap

Főétel 2 Parajos-sonkás penne reszelt füstölt sajttal
10.06.
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:

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

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

Csontleves cérnametélttel

Leves 2 Citromos csirkeraguleves
Főétel 1 Székelykáposzta tejföllel

minimum
rendelési
érték:

1.780 Ft/

Leves 1

Leves 1

Kapros zöldbableves

Leves 2 Eperkrémleves
Főétel 1 Harcsafilé Orly módra vajas párolt zöldségekkel
Főétel 2 Burgundi marharagu burgonyakrokettel

10.07.
péntek

Leves 1

Májgaluskaleves

Leves 2 Édesburgonya-krémleves
Főétel 1 Kínai szezámos csirkemell pirított tésztával
Főétel 2 Csülökpörkölt köményes főtt burgonyával
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BALESET

RENDŐRSÉGI HÍREK

Panda a fa alatt

Négy óra alatt
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A nagykőrösi rendőrök elfogták
és őrizetbe vették azt a 38 éves
férfit, aki kiürítette ismerőse lakását – a gyanú szerint. Mindent
vitt a sportcipőtől a fúrógépig.

Riasztást kaptak a nagykőrösi
tűzoltók szeptember 21-én,
szerdán. Nagykőrös és Kocsér
között a Határ csárda előtt egy
Fiat Panda típusú személygépkocsi lesodródott az útról. Egy fő

könnyű sérült volt. Riasztva lett
Nagykőrös/1. A sérültnek mielőbbi teljes felépülést kívánunk!

 Forrás: Önkormányzati
Tűzoltóság Nagykőrös.

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

KEDVES LEENDŐ GYERMEKVÉDELMI
SZAKEMBEREINK!
Több munkakörben kínálunk számotokra
álláslehetőséget.
Ha szeretnél PSZICHOLÓGUS, SZAKPSZICHOLÓGUS,
FEJLESZTŐPEDAGÓGUS, NEVELŐ vagy
GYERMEKFELÜGYELŐ lenni,
és csak a szakmai tapasztalat hiánya miatt
nem jelentkeztél eddig, akkor lehet, hogy
megtaláltad a megoldást.
A Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ alapfeladata
otthont, szeretetteljes, gondoskodó környezetet biztosítani
a családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekek számára.
Az intézmény nagykőrösi szakmai egységeibe keresünk
pszichológust, fejlesztőpedagógust, nevelőket
és gyermekfelügyelőket.
A részletekért érdeklődj a pmgyk@pmgyktegyesz.hu
e-mail-címen vagy a kozigallas.gov.hu weboldalon!
Gyermekfelügyelő munkakörben 2 év áll rendelkezésedre
a szükséges képesítés megszerzésére a munkád mellett.
Régebb óta vagy már a pályán?
Akkor szintén intézményeink azok, amelyek
lehetőséget nyújthatnak szakmai tapasztalataid
alkalmazására, bővítésére!
A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ÉLETÜNK!
TARTOZZ KÖZÉNK, VÁRJUK A JELENTKEZÉSED!

Egy nagykőrösi férfi kért rendőri segítséget 2022. szeptember 17-én
reggel, miután otthonában sokkoló
látvány fogadta: az ajtót befeszítették, a lakásból ellopták a sportcipőjét, a hátizsákját, a mobiltelefonját,
a kabátját, a fúrógépét, a hangszóróját, valamint a vasalóját – a kár
meghaladta a százezer forintot.
A rendőrök forrónyomon indultak meg, és röviddel ezután egy 38
éves, helyi férfit hoztak összefüggésbe a betöréssel. Az otthonából
állították elő, ahol az ellopott zsákmányt – a babakék vasaló kivételével – megtalálták és lefoglalták.
A férfi a kihallgatásán beismerte
a betörést, a gyanúsítás ellen panasszal nem élt. Állítása szerint az
áldozatával régi ismerősök, a napokban tízezer forintért eladta neki
a cipőjét, de a helyszínen csak a vételár felét kapta meg. Míg az összeg
másik felére várt, másoktól azt hallotta, hiába vár, az életben nem fogja megkapni a maradékot, ezért úgy
döntött, a kezébe veszi a dolgokat.
Elment az ismerőséhez, de nem találta otthon, ezért egy hirtelen ötlettől vezérelve betört a házba, és
összeszedett néhány dolgot, amelyek szerinte fedezhették az ötezer
forintos tartozást.
A 38 éves, szabadságvesztés büntetéséből 2022. szeptember 9-én
szabadult férfi vonatkozásában fel-

merült a kábítószer-fogyasztás
gyanúja, ezért mintavételre is sor
került, ennek vizsgálata a szakértők
bevonásával folyamatban van.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya az őrizetbe vett
férfivel szemben lopás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást. A rendőrök
kezdeményezésére az ügyészség
indítványozta a letartóztatását,
amelynek végrehajtását az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézetben rendelte el a bíróság.

 Forrás: Pest Megyei Rendőrfőkapitányság, police.hu
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

KÖNYVTÁROSOK AJÁNLJÁK
Ignácz Magdolna:

LEGYŐZHETETLEN
− VERSENYFUTÁS
AZ ÉLETÉRT
Budapest, Magánkiadás, 2022
Ignácz Magdolna BSI-futónagykövet a saját betegségének történetét írja le azzal a céllal, hogy
erőt és reményt adjon mindenkinek, akik hasonló gondokkal küzdenek. A kiadványa első felében próbál válaszokat találni olyan kérdésekre, amelyek egy mellrákos embert, a családtagjait, ismerőseit foglalkoztathatják. A könyv második felében arról ír, hogy az orvosok magas szintű tudása
mellett milyen fontos az, hogy a betegnek is segítenie kell a gyógyulás folyamatát. Ehhez ad konkrét
tanácsokat a saját tapasztalataiból. Kihangsúlyozza annak jelentőségét is, hogy az időben elvégzett
szűrővizsgálatok és a korai diagnózis mennyire fontos a felépüléshez.

Az útiköltség-térítés a közalkalmazotti jogviszonynál
alkalmazott módokon történik.

Az író vásárlással és dedikálással egybekötött motivációs előadást tart a LegyŐzhetetlen című könyve kapcsán az Országos Könyvtári Napok Nagykőrösön programsorozat keretén belül a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ Szabó Károly Városi Könyvtárban 2022. október 5-én (szerdán) 17
órától. Az előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ
Nagykőrösi Szakmai Egysége

Ingyenes regisztrációs jegyek igényelhetőek a konyvtar@korosikultura.hu e-mail-címen,
a 06-53/351-016-os telefonszámon, illetve személyesen a helyszínen.
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SÓBARLANG

A Jo-Ol-Be Csodabarlang
megnyitotta kapuját

Lapunk megkereste Gutheil József ügyvezető igazgatót és feleségét,
Gutheil Dórát, aki segített elindítani a Jo-Ol-Be Csodabarlangot. A személyes
tapasztalatuk miatt is fontos volt ennek a vállalkozásnak a létrehozása, mert
a fiaik gyermekkori asztmában szenvedtek, és a sószoba segített nekik.
Honnan jött az ötlet, hogy elindítanak egy ilyen vállalkozást Nagykőrösön?
Többször jártunk Kecskeméten
igénybe venni ezt a szolgáltatást,
mert az ismerősök dicsérték.
A hosszú út, a rossz útviszonyok,
a nehéz parkolás, a sok eltöltött
óra miatt gondoltuk, hogy jó lenne helyben is egy ilyen vállalkozás. Így sokkal több ember számára elérhető a szolgáltatás.
Végül Nikit hívtam át dolgozni
Kecskemétről, mert sok év szakmai tapasztalata van.
Milyen szolgáltatást tudnak nyújtani az ide betérőknek?
Két tevékenységünk van: a sószoba fényterápiával és az orrmosás. Relaxációs, megelőzési
és gyógyulási célzattal is lehet
jönni hozzánk.
Milyen a fogadtatása a helyiek
körében, milyenek a kezdeti tapasztalatok?
Sokan nagyon örülnek, hogy
nem kell Kecskemétre vagy Ceglédre menni, hanem Nagykőrösön is elérhető ez a két természetes gyógymód. Ráadásul Niki
kolleginát is sokan ismerik. Töb-

immunerősítő hatású, csökkenti
az allergiás panaszokat.
A későbbiekben tervezik még bővíteni a szolgáltatásaikat?
Tervben van még egy sószoba kialakítása a nyári szezonban.
Pontosan hol találhatóak, és milyen
nyitvatartassál dolgoznak? Hogy
tudnak önökhöz bejelentkezni?
Nagykőrösön a Bíbor utca 11.
szám alatt van a Csodabarlang,

ben visszajeleztek már nekünk a
gyorsabb gyógyulásról.
Milyen pozitív előnyei vannak
azok számára, akik ide ellátogatnak, és igénybe veszik a sószobát
vagy az orrmosást?
Allergiások, arcüreggyulladásban
szenvedők, COPD-s betegek,
kruppos gyerekek is jöhetnek. De
ha valakinek csak folyik az orra
vagy köhög, ő is megoldást talál
nálunk a problémájára. Az idősebbeknek pihenésre, a tüdőkapacitás
növelésére és teherbírás-növelésre is ajánljuk. A só váladékoldó,

csak előzetes időpont-egyeztetés alapján jöhetnek hozzánk.
Bejelentkezni a +36-20/4162186-os telefonszámon lehet,
és a Facebookon is megtalálhatóak vagyunk Nagykőrös Csoda
Barlang néven.

 
Az interjút készítette:
Szűcs Dóra.
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DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Nagykőrösiek Nagykőrösért III.
Szeptember 4-én került sor a Nagykőrösiek Nagykőrösért díj 2022. évi átadóünnepségére.
Az idei esztendőben öten vehették át az elismerést. A Nagykőrös Városért Közalapítvány Nagykőrösiek
Nagykőrösért díjat adományozott: Cziráné Kádár Zsuzsanna, Molnár Attila, Palotai János,
Sohajdáné Justin Katalin Ildikó és dr. Stark Károly részére.
sportolás. Az élete elválaszthatatlan része a közösség sportkihívások által szerzett élményekkel való
gazdagítása. A mondása sokak által
jól ismert: „Egészség és humor legyen velünk!”

MOLNÁR ATTILA
Nagykőrösön született 1962-ben.
A gyermekkorát a szülővárosában
töltötte. A szülei a helyi konzervgyár dolgozói voltak. A Kossuth
Lajos Általános Iskola elvégzését
követően az Arany János Gimnáziumban tanult és érettségizett. Egy
év katonáskodás után a nyíregyházi tanárképzőn kezdte meg a
főiskolás éveit, majd 1985-ben a
szegedi tanárképzőn kapott testnevelő tanári diplomát.
Nős, a feleségével felneveltek
három gyermeket, akik már felnőtt
korúak.
1983-tól több nagykőrösi iskolában tanított. 1993-ban elfogadta
Tóth Tibor igazgató meghívását, és
immár tanárként tért vissza az egykori gimnáziumába. Azóta is itt tanít. Ebben az iskolában találta meg a
sokoldalú sportolásra és ezáltal az
egészséges életmódra nevelés lehetőségeinek feltételeit. A Testnevelési Egyetem szervezésében olyan
képzéseken vett részt, ahol a rekreációs oktatási módszerek adták a fő
tematikát. A sokszínű ismereteket
adó, tömegsport irányultságú képzésben sajátította el az alpesi síoktatás modern módszereit, és lett
képzett csoportos vízitúra-vezető.
Mint mondja: „A mai napig jó
érzés visszagondolni a sokak által
ismert Rétsági Oszkár, Medve
László, Molnár Ferenc és Deák
HIRDETÉS

György testnevelésóráira, az edzéseikre, a versenyeinkre és a természetjáró túrákra.”
A diákévei alatt a testnevelő tanáraitól kapott sokszínű sportismeret, a feledhetetlen élmények
motiválják, hogy ő is hasonló érzéseket ébresszen a tanítványaiban,
az őt körbevevő sportbaráti közösségekben.
Kimagasló sportszakmai eredményeket ért el. Fiútornász-csapatai 28 diákolimpia országos döntőjében szerepeltek, ebből 13 alkalommal álltak a dobogón, kétszer
lettek országos bajnokok – méltón
képviselve Nagykőrös és az iskola
tornásztradícióit. Megszámolni is
nehéz, hogy az évek során hány
gyermeket tanított meg úszni, illetve hányan szerették meg neki
köszönhetően a vizes sportokat.
1989 óta folyamatosan szervez
sportturisztikai programokat,

amelyek során számos csoport
utazott már vele a hegyek és vizek
meghódítására. Az általa szervezett sítúrák, vízitúrák és bakancsos
túrák sok száz nagykőrösinek szereztek már életre szóló élményt, és
ösztönözték őket, hogy az életük, a
hétköznapjaik részévé váljon a

Példaértékű, értékteremtő
munkájáért, magas szintű
szakmai elhivatottságáért,
közösségépítő, szolgálatkész
tevékenységéért, a városunk
hírnevének öregbítéséért
a Nagykőrös Városért Közalapítvány a Nagykőrösiek
Nagykőrösért díjat adományozta Molnár Attila részére.
A DÍJAZOTTNAK SZERETETTEL
GRATULÁLUNK!

 Folytatás a következő
lapszámunkban.

„NYITVA VAN AZ ARANYKAPU”
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Az Arany János Református
Általános Iskola és Óvoda

szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat

SULIVÁRÓ

iskola-előkészítő, képességfejlesztő foglalkozásaira.

Időpontok az alábbi szerdai napokon
16.30–17.15 óráig:
2022. október 12.,19., 26.
2022. november 9.
2023. március 8., 22., 29.
2023. április 12.
Helyszín:
Nagykőrös, Losonczi u. 2.
ELSŐ ALKALOM:
2022. október 5., szerda,
16.30 óra
a Református
Gyülekezeti Házban
(Szolnoki út 2.),
a templom mellett.
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Én már iskolás vagyok III.
Bemutatkozik a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola 1. c osztálya
Felső sor: Faragó
Bence Sándor,
Szakács−Vikartóczki
Vera osztályfőnök,
Utasi Eszter intézményvezető, Nyúl
Beáta napközis nevelő,
Sándor Noel József.
Középső sor: Halasi
Márk, Kaszala Gergő
Bence, Kolompár
Krisztián Nikolasz,
Kuti Mateusz, Megyesi
Norbert, Ötvös Zsolt,
Ötvös Kristóf.
Alsó sor: Nagy Dominik, Bartha Bianka,
Medgyesi Lili, Fürjes
Natalie, Hollósi Nelli,
Bak Dorina Vivien,
Dudás András Dávid,
Szekeres Amira.

 
Fotók: Varga Irén
fényképészmester.

Bemutatkozik a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola 1. d osztálya
Felső sor: Fakanné
Kis Krisztina osztályfőnök, Utasi Eszter
intézményvezető,
Diószegi Katalin
napközis nevelő.
Középső sor: Varga
Viktória Nikolett,
Suko Sándor, Pintér
Rozália Veronika,
Rafael Dominik,
Lakatos Richárd
Péter, Medgyesi Erik,
Bálint Ágnes Viktória.
Alsó sor: Pintér Márk
Sándor, Jakab György
Milán, Dudás Natália,
Tóth Dávid, Tóth
Alexandra Erzsébet,
Kókai Hunor, Jaszanovics Levente.
Hiányzók: Ötvös
György, Horváth
Attila.

 
Folytatás a következő
lapszámunkban.

