
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!

A napokban kihelyezték a „Gyalogosok” 
közlekedési táblákat a Bíbor utcában.  
Az ott lakók a körzet települési képviselő-
jéhez, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármes-
terhez fordultak, aki intézkedett az ügyben. 

November 16-án az illetékes szakbizottság 
átruházott hatáskörben döntött a táblák 
kihelyezéséről, és ez most meg is történt. 
Így még biztonságosabbá váltak a terüle-
ten a gyalogosok, a babakocsit tolók köz-
lekedési feltételei. 
VIGYÁZ(Z)UNK EGYMÁSRA!

   HT
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NAGYKŐRÖS
Adventi

gyertyagyújtás

A négy vasárnapból álló  
adventi időszak az örömteli  

várakozás ideje,  
az emberek a karácsonyra,  
a nagy ünnepre készülnek.  

Az elmúlt években már  
hagyománnyá vált a városi  

adventi koszorú gyertyáinak  
meggyújtása.

A gyertyagyújtásokra az adventi 
vasárnapokon kerül sor  

a Szabadság téren.

A második vasárnap,
december 4-én 16 órától

gyertyát gyújt  
Főtisztelendő Hernádi László 

római katolikus esperes-plébános.
Közreműködik  

a Szent Kristóf Kórus  
Simon Kinga kántor-karnagy  

vezetésével.
*****

Az harmadik vasárnap, 
december 11-én 16 órától 

gyertyát gyújt  
Nagytiszteletű Szabó Gábor  

református lelkészelnök.
Közreműködik 

az Arany János Református  
Általános Iskola és Óvoda közössége.

*****
Éljük át közösen az örömteli várakozást!

HAMAROSAN ÚJRA VÁSÁR NAGYKŐRÖSÖN! 
December 4-én, vasárnap rendezik meg a hagyományos András-napi országos  
állat- és kirakodóvásárt Nagykőrösön, a Vásártéren.
   L E G Y E N  Ö N  I S  R É S Z E S E  A Z  É L M É N Y N E K !

Kihelyezték a „Gyalogosok” 
táblákat a Bíbor utcában

Újabb elismerést 
kapott Nagykőrös! 

KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY  
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KÖZÉRDEK  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megköszönjük mindazok részvételét, akik  

szeretett férjem, 

HORVÁT JÓZSEF
temetésén megjelentek,  

sírjára koszorút-virágot helyeztek, és osztoztak  
a mérhetetlen fájdalmunkban.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

SOMODI LÁSZLÓ 
halálának 7. évfordulóján.

„Hogy egy Édesapa milyen drága kincs,
csak az tudja, akinek már nincs.

Drága jó szívét áldd meg, Atyám,
s köszönjük, hogy Ő lehetett

a Mi Drága Édesapánk!
Szerető lányaid és családtagjaik

„Már online is ki lehet tölteni a 
szankciókról szóló nemzeti 
konzultációt” – közölte Dömö-
tör Csaba, a Miniszterelnöki  
Kabinetiroda parlamenti állam-
titkára.

Brüsszel az emberek megkér-
dezése nélkül vezette be az 
Oroszország elleni elhibázott 
szankcióit, amelyekről most az 
unióban elsőként a Magyar Kor-
mány kéri ki a társadalom véle-
ményét.

A kérdőív a következő linkre 
kattintva érhető el: 

https://nemzetikonzultacio.
kormany.hu/ 

A kérdéssor hét, főként ener-
giabiztonsági jellegű kérdést 
tartalmaz, de szó esik benne a 
turizmust ért szankciós károkról 
és az élelmiszer-biztonságunkat 
érintő témában is kapnak kérdést 
a válaszadók.

A Kormány szerint továbbra is 
fontos, hogy Magyarország ki-
maradjon a háborúból, valamint, 
hogy megpróbálja meggyőzni 
Brüsszelt: a háború ellenében 
hozott szankciós intézkedés-
sorozat rossz irány, nem visz kö-

zelebb a megoldáshoz, nehezíti 
az európai – köztük a magyar – 
emberek életét.

Az elhibázott brüsszeli szank-
ciók kijavításához minél több 
magyar embernek kell kialakí-
tania egyetértési pontokat, 
csakúgy, mint az ezt megelőző 
11 nemzeti konzultáció alkalmá-
val. Minél nagyobb arányú a 
Kormány álláspontjának támo-
gatása hazánkban, annál erő-
sebb lesz a kabinet pozíciója 
azokban a tárgyalásokban, ame-
lyek a szankciók jövőjéről és a 
következő brüsszeli lépésekről 
szólnak.

A Kormány Facebook-oldalára 
feltöltött videóban Dömötör 
Csaba hangsúlyozza: a szankciók 
nem vetettek véget a háborúnak, 
viszont egész Európában súlyos 
helyzetet okoztak. Elszálltak az 
energiaárak, emelkedtek az élel-
miszerárak és az infláció.

Irányváltásra van szükség, és 
ha sokan veszünk részt a konzul-
tációban, el is tudjuk ezt érni  
– jelentette ki Dömötör Csaba.

		Forrás: hirado.hu 2022.11.15.

Már online is ki lehet tölteni
a nemzeti konzultációt!

Mostantól nemcsak papíron, de az interneten 
is kitölthető a szankciókról szóló nemzeti 
konzultációs kérdőív. A kérdéssor hét, főként 
energiabiztonsági jellegű kérdést tartalmaz, 
mutatjuk, hol érhető el.
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BÍBOR UTCAI BERUHÁZÁS  

Hamarosan befejeződhetnek a Bíbor utca
csapadékvíz-elvezetési munkái

Az útfelület helyreállítása és to-
vábbi utómunkák vannak hátra 
a Bíbor utcai csapadékvíz- 
elvezetés kivitelezésében.

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgár-
mester, települési képviselő a 
helyszínen egyeztetett a kivitele-
zést végző szakemberekkel és az 
egyik, utcában lakó polgárral is. 
Bujdosó Róbert elmondta, nagyon 
örül annak, hogy ez a beruházás 
meg tud most valósulni, kiépül a 
csapadékvíz-elvezető rendszer, és 
az utat is helyreállítják.

„Teljesen jó lesz, ha kész lesz. 
Korábban mindig állóvíz volt 
ilyen nagy esők után, bokáig ért 
a víz” – emelte ki az ott lakó, aki 
azt is hozzátette, hogy hét in-
gatlan van a közben, viszont 
összesen 23 autóval közlekednek 

a lakók, ezért is fontos, hogy 
most már nem ilyen körülmé-
nyek között kell majd elindulni, 
megérkezni. Még nincs készen 
teljesen a munka, de már most is 
látható a pozitív eredmény. Buj-
dosó Róbert azt is kiemelte, hogy 
korábban még világítás sem volt, 
tehát sötétben a vízben tocsogva 
értek haza a lakók.

„Teljesen pozitív, sok segítsé-
get kaptunk Körtvélyesi Attilá-
tól, azonnal támogatóan állt a 
dologhoz” – emelte ki. Akikkel 
az utcában beszélt, ők szintén 
örülnek a beruházásnak. 

Mint az az egyik képen is lát-
szik, a Bíbor utca bekötés miatti 
átvágását újraaszfaltozták, 
helyreállítva így a burkolatot. 

	  HT
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ÜNNEPI DÍSZÍTÉS  LAKOSSÁGI FELHÍVÁS  

ÚJ TÁRLAT  

Az idei évben is ünnepi díszbe öltözik Nagykőrös. Szorgos kezek dol-
goznak, hogy advent első vasárnapjára ünnepi fények és díszítőele-
mek tegyék meghitté a városunk tereit. Advent második vasárnapjától 
pedig mindenkit vár a SZERETET TERE is Nagykőrösön.

Adventi készülődés
Nagykőrösön

2022. november 25.
XVII. évfolyam, 47. szám

Új kiállítással ünnepli 
az adventet a Naphíd 
Műterem-Galéria

Gyalai Béla és 
Németh József Pál 
festőművészek 
alkotásait mutatja 
be decemberben a 
Naphíd Műterem- 
Galéria.

December 1−31-ig várja a látoga-
tóit a tárlat, ahol az utóbbi húsz 
év terméséből válogatott leg-
szebb művekben gyönyörköd-
het, aki belép a galériába. 

A galéria egyben hagyományt 
kíván teremteni ezzel az ese-
ménnyel a nagykőrösi embere-
ket szolgálva, hiszen a kiállított 

alkotások nemcsak a galéria ki-
állítótermében lesznek élvezhe-
tőek, de bárki meg is vásárol-
hatja őket. 

Most a szokásos megnyitó el-
marad, de december 1-től 31-ig  
a galéria teljes nyitvatartással 
működik és várja a látogatóit.

December 10-én és 17-én kí-
sérőprogramokkal kívánunk 
csatlakozni az Arany János Kul-
turális Központ rendezvényei-
hez. December 10-én 16 órakor  
a kecskeméti Gregus Tárogató 
Kvartett muzsikáját élvezheti  
a közönség. 

December 17-én 15 órakor jó-
tékonysági árverés kezdődik  
a galériában, ahol Németh József 
Pál Jelsai öböl című festményére 
licitálhatnak az érdeklődők. 

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK A KÖZÖSSÉGI 
EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIRÓL

ZÖLDFELÜLETEN TÖRTÉNŐ 
VÁRAKOZÁS I.

2022. november 1. napján hatályba lépett  
a közösségi együttélés szabályairól és az elmulasztásuk  

jogkövetkezményeiről szóló 16/2022. (IX. 30.)  
önkormányzati rendelet, amely normatív szabályozása 

a járművek zöldfelületen történő parkolására is kiterjed. 

A KRESZ ALAPJÁN AZ ÚTTEST MENETIRÁNY SZERINTI 
JOBB SZÉLÉN, AZZAL PÁRHUZAMOSAN, EGY SORBAN,  
ILLETVE A LAKÓ-PIHENŐ ÖVEZETBEN A KIALAKÍTOTT,  

TÁBLÁVAL KIJELÖLT PARKOLÓKBAN LEHET VÁRAKOZNI. 

Ha a gépjárművezető zöldfelületre parkol, akkor  
szabályszegést követ el. A szabályszegővel szemben  

figyelmeztetés, illetve közigazgatási bírság alkalmazható.  
A közterület-felügyelet munkatársai az ellenőrzés során  

helyszíni bírságot alkalmazhatnak.

Kérem a Tisztelt Lakosságot a jogszabályok és  
a rendeletben foglaltak betartására! 

(A rendelet megtekinthető:  
http://www.kozerdeku.nagykoros.hu/index.php?t=36.)

 dr. Ecsedi−Ország Viktória jegyző
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KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS  

IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS  

A Téma: Nagykőrös II.

Az Október 23. téren is jól teljesített az új fűnyíró

Városunk polgármestere, dr. Czira Szabolcs 
volt a Gong Rádió vendége november 11-én 
a Téma című műsorban, ahol több érdekes 
kérdés is szóba került. Az előző lapszá-
munkban a Duna−Tisza-közi csatorna 
egyeztetésével kapcsolatban olvashatták  
a városvezető által elmondottakat, most 
pedig jöjjön a folytatás!

Második témaként a műsorvezető az ivóvíz-
minőség-javító beruházás ügyét vezette fel, 
amelyre a polgármester kifejtette:

„Összességében több település kapta ezt a 
projektet, én Nagykőrös vonatkozásában 
mondanám, hogy miről lenne szó. Ez is egy 
nagyon komoly beruházás, majdnem kétmil-
liárdos beruházás fog történni Nagykőrösön. 
2014 óta próbálkozunk ezzel a beruházással, 
de hol forrás nem volt hozzá, hol kivitelezőt 
volt nehéz találni. Most úgy tűnik, hogy ösz-
szeáll a program, és el fog indulni a beruhá-
zás. Itt arról van szó, hogy az ivóvíz tisztítása, 
ami Nagykőrösön nem biológiai úton törté-
nik, most erre átállnánk, tehát nem vegy-
szerrel tisztítanánk a vizet, hanem biológiai 
módszerekkel. Ez sokkal egészségesebb len-
ne, és még több paramétert szűrnénk ki a víz-
ből, még tisztább vizet kapnánk a lakásokba 
eljutó víznél. Ugyanakkor hálózatrekonst-
rukció is lenne, például az Október 23. téren, a 

Kossuth Lajos utcán. Ahol régi vezetékek 
vannak, azok kicserélésre kerülnének, illetve 
egy új kutat is fúrnánk az ellátás biztonsága 
érdekében. Ez egy komoly, nagy beruházás, 
fejlesztés. A hosszas várakozás és előkészítés 
meghozta a gyümölcsét, nemsokára indul ez 
a beruházás is.” 

A Téma című műsorban szóba kerültek a 
decemberi rendezvények is, amelyek kapcsán 
dr. Czira Szabolcs polgármester elmondta:

„Ez az első alkalom, amikor a kulturális 
központ egy hónapos rendezvénnyel köszön-
ti az advent időszakát, a karácsonyt és az új 
évet. Többször fölmerült már annak a kérdé-
se, hogy Nagykőrösön is jó lenne műjégpályát 
idekölcsönözni. Most örülünk neki, hogy si-
kerül egy bérléssel idehozni a Deák térre, 
amit – az advent és karácsony jegyében – 
»Szeretet terére« fogunk átkeresztelni. Ezen 
a téren lesz felállítva az a 11 × 22 méteres mű-
jégpálya, amelyen majd lehet korcsolyázni 
december 4-től január 4-ig. E mellé még kü-
lönböző kulturális programokat hoz a kultu-
rális központ, lesz cukoreső a gyermekek 
örömére, cukorba borul az ég. December 
6-án a Városháza tornyából megérkezik a 
Mikulás, majd délután megérkezik a Tűzoltó 
Mikulás is a Szeretet terére. Én mindenkinek 
mondom, hozza ki a gyermekét, nagy él-
ményben lesz részük. (…)”

Végül a rezsiköltségek is szóba kerültek a 
műjégpálya kapcsán, az okot a műsorban el is 
mondta a polgármester:

„Mindenkit megnyugtatunk, nem kerül 
sokba, a város könnyen ki tudja fizetni, hi-
szen ez egy telefontöltéshez szükséges ára-
mot használ, ami nem nagy összegű. Ponto-
san ezért ezt választottuk, és nem a rendes 
jég fagyasztását, ami horribilis összegbe 
került volna.”

Hallgassák vissza az adást a Gong Rádió  
műsortárában!

		Lejegyezte: HT

Az ütemtervnek megfelelően megtörtént az őszi lombeltakarítás az Október 23. téren, az 
óvodával és a Petőfi-iskolával szembeni szakaszon is. Az új fűnyíróval könnyen ment a 
munka, hiszen a faleveleket, fanyesedékeket is összegyűjti. Sohajda Márk, a körzet tele-
pülési képviselője saját Facebook-oldalán a következőket írta:

„Szeretném megköszönni a KÖVA dolgozói-
nak áldozatos munkáját a »mi kis lakótele-
pünkön« (is)! Vágó Csabával mint a KÖVA 
zöldfelületekért felelős vezetőjével már az ősz 
beköszöntése előtt szoktunk egyeztetni  
a falevelek összeszedését illetően. Idén is  
– a rengeteg utánpótlásnak köszönhetően – 
többször kell ezt a munkát elvégezni, ami 
nem kis feladat. Köszönöm a lakók türelmét is 
feléjük, hiszen folyamatosan zajlik a munka. 
Az új gép pedig remekül ellátja a feladatát!” 
– írta Sohajda Márk.
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MÚZEUMLÁTOGATÁS 

INFÓGRAFIKA 

A csillagokon túl – Gárdonyi más szemszögből 
A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának  

Nyelv, Irodalom és Kultúra Tanszéke szeretettel vár minden elkötelezett  
kutatót, pedagógust, egyetemi hallgatót és érdeklődőt 

a Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulója tiszteletére rendezett konferencián. 

Tisztelettel meghívjuk Önöket  
a Művészeti, Testnevelési és Életviteli Tanszék által, 

SÖTÉTSÉG ÉS VILÁGOSSÁG 
címmel rendezett fotókiállításra,  

amelyet a tanszék oktatói nyitnak meg. 

Időpont: 2022. október 26. 13:30 óra 
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar 

2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.   

Az esemény online formában is követhető.  
Csatlakozás számítógépen vagy mobilappon. 

További részletek az alábbi linken érhetőek el:
https://pk.kre.hu/index.php/1831-a-csillagokon-tul-gardonyi-mas-szemszogbol

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött. 
Jelentkezni a következő regisztrációs felületen lehet:  

http://www.kre.hu/pk_konferencia/ 

Jelentkezési határidő: 2022. október 21. 

A konferencián részt vevő pedagógusoknak a 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 
 vonatkozó rendelkezései szerint a jelenlét óraszáma alapján állítunk ki tanúsítványt,  

amely a megfelelő jogi feltételek fennállása esetén a munkáltató döntése alapján  
számítható be a pedagógusok kötelező hétévenkénti továbbképzésébe. 

Kérjük, jelezzék igényüket a regisztráció kitöltésekor.

2022. november 21-én a STRA-
BAG nyugdíjas csoportja Buda-
pestről 18 fővel látogatta meg 
az Arany János Közérdekű 
Muzeális Gyűjteményt. 

A tárlatvezetés során megtekin-
tették az „...ide vágynám vissza” 
című állandó kiállítást, majd ezt 
követően a csoport egy belvárosi 
séta keretében megismerkedett 
Nagykőrös történelmével és épí-
tett értékeivel.

Nagykőrösi Turisztikai Pont

TÁJÉKOZTATÁS  
A SZÁMLASZÁMOK VÁLTOZÁSÁRÓL

Tisztelt Adózók!

Nagykőrös Város Önkormányzata 2022. december 1. napjától számlave-
zető pénzintézetet vált, ezáltal valamennyi adónem esetében módosul a 
számlaszám.

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt. 

Építményadó 50437399-15558970-00000000
Magánszemélyek kommunális adója 50437399-15558891-00000000
Gépjárműadó  50437399-15558901-00000000
Iparűzési adó  50437399-15558918-00000000
Késedelmi pótlék 50437399-15558925-00000000
Bírság, végrehajtási költség 50437399-15558932-00000000
Egyéb beszedési számla 50437399-15558949-00000000
Idegen bevételek 50437399-15558884-00000000
Talajterhelési díj  50437399-15558963-00000000
Eljárásiilleték-számla 50437399-15558956-00000000

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy 2022. november 30. napjával 
a korábbi, Unicredit Bank Zrt. által vezetett számlaszámok megszűn-
nek, így e napot követően a korábbi számlaszámokra indított utalás vagy 
készpénzátutalási megbízás (csekkes befizetés) nem teljesíthető. 
2022. december 1. napjától a megszűnt számlaszámokra teljesített banki 
átutalás esetén a számlavezető bank visszautasítja a megbízást. A csekkes 
befizetés esetén a Magyar Posta visszaküldi a banki költséggel (ha van) 
és a postai díjjal csökkentett összeget a csekken található befizető nevé-
re és címére.
Kérjük, az esedékessé vált befizetések határidőben történő rendezése ér-
dekében kiemelt figyelmet fordítsanak a befizetés során az új számlaszá-
mokra, így a rendszeres átutalási megbízások módosítására is!

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

videókért figyelje az Önkormányzati Hírek Facebook-oldalát!
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Nagykőrösi 
Kézműves Korzó

2022. november 19-én (szom-
baton) szép napsütéses időben 
rendezték meg ismét a Nagy-
kőrösi Kézműves Korzót, ahol 
számos kézműves termék kö-
zül válogathattak a kilátogatók. 

A karácsonyi hangulatot idéző vá-
sár ADVENTI VÁSÁRKÉNT folyta-
tódik december 4–23-ig a Szeretet 
terén (Deák tér), ahova szintén sok 
szeretettel várjuk az érdeklődőket 
nagyon sok szép ajándékötlettel. 
Januártól a megszokott módon 
folytatódik a Kézműves Korzó ha-
gyományt teremtő vására, ahol hó-
napról hónapra megtalálhatják a 
kedvenc kézműves termékeiket.

KIRAKODÓVÁSÁR  

KÖNYVAJÁNLÓ 

Nina Kenwood: 

FEJBEN JOBBAN 
HANGZOTT
Móra Könyvkiadó, Budapest, 2021

Natalie középiskolás kamaszlány, kilóg a többi hasonló 
korú társai közül. Nem iszik, nem szeret bulizni, vissza-
húzódó természetű, önértékelési problémával küzd, és 
még nem volt szerelmes. A biztos családi háttere is megszűnik, 
mivel a szülei éppen válnak. Azonban fordulatot visz nem mindennapi életébe, 
hogy felkelti a legjobb barátja testvérének érdeklődését. Mit tesz ebben az új helyzetben, 
kinek a tanácsát fogadja el? Sikerül-e megbékélnie önmagával, és enged-e a fiú közeledé-
sének? Ajánljuk ezt a fiatalok problémájával foglalkozó izgalmas tiniregényt nemcsak a 
kamaszoknak, hanem a szüleiknek és a tanáraiknak is. Az olvasása közben leszünk páran, 
akik ráismerünk a saját kamaszkori gondjainkra.

A könyv kölcsönözhető a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ földszintjén.
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NAGYKŐRÖSI SZURKOLÓK  

A MOZGO NAGYKŐRÖS LABDARÚGÓ KLUB IFJÚ FOCISTÁI ÉS TÖBB NAGYKŐRÖSI FELNŐTT IS RÉSZT VETT A NOVEMBER 20-AI 
MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉSEN, AMELYEN 2–1-RE GYŐZTÜNK. BIZTOS, HOGY A JÖVŐ NEMZEDÉ-
KE SOK ÉRTÉKES TAPASZTALATTAL LETT GAZDAGABB, ÉS JÓ, FORDULATOS MÉRKŐZÉSBEN LEHETETT RÉSZE. REMÉLJÜK, HOGY 
JÓL ÉREZTÉK MAGUKAT, HISZEN NEKIK – AZ Ő SZURKOLÁSUKNAK – IS KÖSZÖNHETŐ, HOGY SIKERÜLT GYŐZNI!

Végeztek a munkával az útépítők, 
elkészült és megnyílt a forgalom 
előtt a 030-as, Gál-kastély felé 
vezető út teljes egésze. 

Mint az a képeken is látható, kiváló 
minőségben készült el mind az út, 
mind a 441-es főúthoz való rácsat-
lakozás, mind a kerékpárúttal való 
kapcsolat, teljes a szintbeli egye-
zőség. Kívánjuk, hogy használják 
egész séggel az ott dolgozók, az arra 
lakók és mindenki, aki csak ott köz-
lekedik! Megígértük, megcsináltuk! 

   HT

Elkészült a 030-as út és a 441-es úthoz 
való csatlakozásának kiszélesítése

Kidrukkolták a győzelmet

H I R D E T É S

Nagykőrös, Hősök tere 4.
(bejárat a ceglédi út felől az udvarban)

A megrendelt menü,
éttermünkben

helyben is fogyasztható!

A rendelés leadását a kiszállítást 
megelőző nap tudjuk fogadni!

AZ ÉTTEREM NYITVATARTÁSA

RENDELÉS FELVÉTEL

Hétfőtől - Péntekig
11:00 - 14:00

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

06 30 / 647 0464

HETI MENÜ AJÁNLAT
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Ételhordó hiányában a doboz ára  100 Ft  /darab. 

600 Ft,  csak főétel az

egyszeri menü rendelés esetén 
4 nap előrendelése esetén csak 

1320 Ft
1200 Ft

    880 Ftcsak leves az

A megrendelt ételeket 
INGYENESEN házhoz is szállítjuk!

Vállaljuk továbbá osztálytalálkozók, születésnapok,ballagások, kisebb családi események és egyéb rendezvények lebonyolítását! 100 Ft

700 Ft

1500 Ft
1450 Ft
1000 Ft

48 hét: nov. 28. − dec. 2.

Lebbencsleves

Barackos csirkemell rizzsel 

Ízes derelye 

Bográcsgulyás

Káposztás tészta

Burgonyás tészta 

Húsleves eperlevéllel

Rántott csirkecomb rizibizivel,
savanyúsággal
Magyaróvári sertéstarja
burgonyapürével

Mentás meggyleves

Rakott karfiol

Sült kolbász szárazbabfőzelékkel

Zöldségkrémleves levesgönggyel

Paprikás sertésszelet tésztával

Milánói makaróni

H I R D E T É S

ÚTFEJLESZTÉS  
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TÉRSÉGI ANYANYELVI VETÉLKEDŐ  

BÁL SZÉPE  

Az Arany Csapat (8. a) tagjai: 
Arany Virág, Galambos Dániel, 
Tóth Benedek.

Az Arany Légió (7. a) tagjai: 
Kis Anna, Kósa−Fehér Lili, 
Nagy Bálint.

Mindenkinek szeretettel gratulálunk!

A NAGYKŐRÖSI GIMNÁZIUM KÉT CSAPATTAL VETT RÉSZT A  
II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTAL RENDEZETT 
ANYANYELVI ŐRJÁRAT VERSENYEN NOVEMBER 14-ÉN. 
Mindkét csapat rendkívül jól szerepelt, a nyolcadikosok csapata – az 
Arany Csapat – ráadásul I. helyen végzett a versenyen.

Mindenki nagy izgalommal készü-
lődött rá idén is, legfőképp a szép-
ségversenyre nevező szép lányok.

A bál a kollégiumvezető, Róká-
né Szekeres Gabriella nyitóbe-
szédével indult. Felidézte a báli 
mulatságok történetét a kezde-
tektől a napjainkig. Beszélt a báli 

etikettről is, és megemlékezett a 
névadóiról, az Erzsébetekről. 

Az est a szép lányok felvonulásá-
val folytatódott, s mint mindig, 
elegáns és színpompás volt. Az 
eredményhirdetés után a tánc ideje 
következett. Az értékelés roppant 
nehéznek bizonyult, ezért a zsűri 

többször is megtekintette a höl-
gyeket. Az összes szereplőt egy-
egy szál rózsával köszöntötték a 
versenyen őket felkísérő fiúk.

AZ EREDMÉNYEK A KÖVET-
KEZŐKÉPPEN ALAKULTAK: a bál 
szépe Szekszárdi Kitti, az első 

udvarhölgye Kiss Viktória, a má-
sodik udvarhölgye pedig Szakál 
Cintia lett. A közönségdíjat Koncz 
Nikolett kapta. 

Gratulálunk a győzteseknek!

	Túri Kálmánné szervező

Önkormányzati Hírek | Nagykőrös 9

Anyanyelvi őrjárat verseny

Erzsébet-bál a Toldiban

Az Erzsébet-bál sok éve izgalmas eseménye a novembernek a Toldi-iskola 
diákjai körében. Már nagyon komoly hagyományokkal rendelkezik.
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Megvolt a cifrakerti 
új öntözőkút üzempróbája

Kis kezekben – kis lámpások

„Az ivóvízbázis védelme, valamint 
a zöldfelület-fenntartás költségei-
nek csökkentése érdekében ez év-
ben fúrt kút lett engedélyeztetve, 
valamint elkészítve a Cifrakertben. 
A kút terveink szerint elsősorban  
a park öntözését fogja biztosítani. 
Az engedélyeztetéssel kapcsola tos 
eljárás elhúzódása okán mostan  ra 
sikerült a próbaüzemet megtar -
tani, amely – bár kisebb »finom-
hangolást« még igényel a rendszer, 
de – jól sikerült. Természetesen eb-
ben az évben már nem fog üzemel-

ni, de a jövő évben már ezen rend-
szer alkalmazásával öntözünk a 
Cifrakertben. Az elkészült víz vételi 
pontról pedig a városüzemeltetés-
hez szükséges tartályaink töltésé-
hez vesszük a vizet. Bízunk benne, 
hogy még ismételt aszályos idő-
járás esetén is ezen környe zet-
terhelést csökkentő módszerrel 
tudjuk elősegíteni a parkban a  
kellemes kint tartózkodást”–  
tá jékoztatta lapunkat Vozárné  
Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM Non-
profit Zrt. vezetője.

A lemenő nap fényében a kis-
gyermekek a kicsi lámpásaik kal 
énekelték a dalocskákat, szaval-
ták a versikéket a szüleik nagy 
büszke ségére. 

A Márton-napi tűz meggyújtá-
sával szimbolizáltuk, hogy min-
den családhoz eljuttatjuk a jósá-
got, a jó cselekedeteket. A csillogó 
szemükből sugárzott, hogy bol-

dog, örömteli, élményekben gaz-
dag napot zárhattunk. 

 
		A Kárász úti óvoda  

gyermekei és dolgozói 

A NAGYKŐRÖSI VÁROSI ÓVODA KÁRÁSZ UTCAI INTÉZMÉNYÉBEN ÚJRA MEGNYÍLTAK A KAPUK  
A CSALÁDOK ELŐTT, HISZEN KÖZÖSEN ÜNNEPELTÜK MÁRTON NAPJÁT. 

„Márton napján, 
ha a lúd jégen jár, 
akkor karácsonykor 
vízben poroszkál”

IVÓVÍZBÁZISUNK VÉDELME  

MÁRTON-NAPI TŰZ  

 PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

A különféle csalásoknak, átveréseknek bárki áldozatul eshet. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy az áldozatok rendkívül széles körből kerülnek ki, létezik 
azonban egy különösen sebezhető réteg, ez pedig az idősek csoportja.  

•  Ne bízzon meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelentkező  
idegenekben!

•  Ha gyanús telefonhívást kap, haladéktalanul vegye fel  
a kapcsolatot az unokájával, hozzátartozójával, mivel így tudja ellenőrizni 
a hívás valódiságtartalmát!

•  A hívó fél beazonosításánál segíthet a visszakérdezés, a konkrét kérdések.
•  Soha ne adjon át pénzt vagy más értéket idegenek számára!
•  Bűncselekmény gyanúja esetén értesítse a rendőrséget az ingyenesen  

hívható 112-es segélyhívó számon!

Az úgynevezett „unokázós” csalók nem pihennek, folyamatosan új legen-
dákkal, történetekkel igyekeznek kicsalni az áldozataik pénzét. A csalás 
lényege, hogy unokának, családtagnak vagy más közeli hozzátartozónak 
kiadva magukat telefonon hívják fel az idős embereket, és valamilyen okra 
− például tartozásra, balesetre − hivatkozva készpénzt vagy pénzzé tehető 
értéket csalnak ki tőlük.  

FONTOS! Abban az esetben, ha ilyen tartalmú telefonhívást kap, bontsa a 
vonalat, és ellenőrizze a kapott hír valóságtartalmát! 

A legendák folyamatosan bővülnek: az elkövetők nem riadnak vissza attól 
sem, hogy ügyvédnek adják ki magukat, és a családtag letartóztatásának 
hírét közölve pénzt kérnek a szabadon bocsátásához. 

BONTSA A VONALAT! 
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Sólymok: Nem sikerült 
borítani a papírformát

Védett madár lelövése 
miatt kártérítésért 
perel az ügyészség

KOSÁRLABDA  A PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE  

Nagykőrösi Sólymok KE–
MAFC 79–95 (18–39, 20–16, 
16–21, 25–19)
Sólymok: Lakosa Ákos 14/9, 
Váits Olivér 12, Timkó Norbert 
9, Kocsis Attila 7/3, Fehér Pé-
ter 4; Csere: Molnár Bence 12, 
Vámos László 11/3, Mácsai 
Károly 9/3, Molnár Miklós 1, 
Filep Áron, Kónya Levente; 
vezetőedző: Puszta Dávid.

NB I/B Piros csoport, 
Alap szakasz, 10. forduló – 
Kossuth-iskola.

A 9. forduló mérkőzését halasz-
tották, így egy szusszanásnyi 
szünetet követően ismét hazai 
mérkőzés várt a kőrösi kosara-
sokra, egy újabb nehéz kihívás, a 
hétszeres magyar bajnok MAFC 
együttese. A műegyetemi gárda 
jelenleg ugyan az ötödik évét 
tölti a második vonalban, ám en-
nek a szezonnak is egészen más 
tervekkel vágtak neki, mint a 
Sólymok, a céljukat nem a Piros 
csoportban maradás jelenti. En-
nek megfelelően az esélyek is 
mellettük szóltak.

Amit már a feldobást követően 
érvényre is juttattak, szinte állva 
hagyták a hazaiakat, és az első ne-
gyedben 21 pontos előnyre tettek 
szert. A jelentős különbség kiala-
kulásában azonban nagyban bele-
játszott, hogy a hazaiaknál hiány-
zott a megszokott tűz és küzdés. 
Ez egyáltalán nem jellemző a 
Sólymok kosarasaira, hiszen im-
máron szinte a védjegyük a „le-
gendás küzdőszellem”, amelyet 
az ellenfelek rendre kiemelnek, és 
aminek köszönhető, hogy 6. idé-
nyüket töltik amatőr státuszú csa-
patként az NB I/B felsőházában.

A szombati rossz kezdést köve-
tően a második negyedtől már ki-
egyenlített játékot láthattak a szép 
számban kilátogatók, de ezúttal 
ennél több nem rejlett a csapatban. 
Helyenként felvillantak, ám nem 
tudtak annyi pluszt hozzátenni, 
hogy megszorongassák nagy 
múltú fővárosi ellenfelüket.

Fontos lenne, hogy a következő 
meccs sikerüljön, hiszen a közvet-
len riválishoz (az Óbudai Kaszá-
sokhoz) látogatnak a Sólymok, 
egy bravúros győzelem sokat len-
díthetne a helyzetükön. A decem-
ber három hazai mérkőzést tarto-
gat (időpontok: december 3., 10., 
18.), elsőként a bajnoki címre törő 
NKA Pécs vendégeskedik a Kos-
suthban december 3-án 17 órától.

A Sólymok U20-as csapatának 
sem sikerült a bravúr, de nagy-
szerűen helytálltak a toronyma-
gas esélyes fővárosiak ellen. A fiúk 
nagyon jó teljesítményt nyújtot-
tak, méltó ellenfelei voltak a tava-
lyi bronzérmesnek, nem volt any-
nyi sem a két csapat között, mint 
amit a végeredmény mutat, az 
utolsó két percben alakult ki a na-
gyobb különbség. 
Nagykőrösi Sólymok KE–MAFC 
65–81 (19–16, 14–18, 15–26, 
17–21)
Sólymok: Mári György 15, Kocsis 
Attila 13/3, Szécsény Erhard 11/3, 
Fruktusz Kevin 8, Rácz Zénó 6/6, 
Erdei Bence 5, Irimia Krisztián 
3/3, Filep Áron 2, Nyerges Gergő 
2, Hőgye Attila, Kovács András; 
edzők: Molnár Miklós és Lakosa 
Zsolt.

		Fotó: NSKE

A környezeti és természeti 
értékeket a magyar jogrend-
szer alapjogi szinten védi. A 
természetben, élő egyedek-
ben okozott pusztítás – gya-
kori – visszafordíthatatlan-
sága miatt aki kárt okoz, azt 
nemcsak büntetőjogi fele-
lősség terhelheti, hanem a 
természet védelméről szóló 
törvény szerint a kárt is kö-
teles megtéríteni.

Jelen esetben egy férfi munka-
vállalás céljából érkezett Ma-
gyarországra 2021-ben. Akkori-
ban vásárolt egy légpuskát és  
lövedékeket, továbbá egy csúz -
lit acélgolyókkal együtt, abból a 
célból, hogy madarakra vadász-
szon. Tavasszal a szintén külföl-
di ismerőseivel elhatározták, 
hogy Nagykőrös környékén au-
tóznak egyet. A férfi magával 
vitte a légpuskáját is. Menet köz-
ben meglátott egy villanyveze-
téken ülő színes madarat, ezért a 
hátsó ülésen ülve az ablaküveget 

leengedte, és a járműből kihajol-
va célzott lövést adott le. A ma-
dár a lövéstől elpusztult, és lee-
sett a földre. A férfi felvette, a 
jármű csomagterébe tette, majd 
elindultak hazafelé, amikor a te-
rületi vadásztársaság tagjai 
megállították, és rendőri intéz-
kedést kértek.

A férfival szemben természet-
károsítás bűntette miatt nyomo-
zás indult, amely során meg-
állapították, hogy a lelőtt madár  
szalakóta (Coracias garrulus) volt, 
amely fokozottan védett madár-
fajnak minősül. A madár termé-
szetvédelmi értéke 500 000 forint.

A férfi cselekménye következ-
tében fokozottan védett termé-
szeti érték pusztult el, ezért a 
Pest Megyei Főügyészség közér-
dekvédelmi jogkörben – a ter-
mészeti kár megtérítése érdeké-
ben – pert indított vele szemben 
a Nagykőrösi Járásbíróságon.

		Forrás: http://ugyeszseg.hu/ 
2022. november 16.

Egy külföldi férfi védett madarat lőtt le, 
amely miatt félmillió forint kár meg 
térítése érdekében indított pert vele 
szemben a Pest Megyei Főügyészség.
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H I R D E T É S

ÍZi Ebédrendelés
2022. november 28 - december 02.

0621/200-0220
www.izimenu.hu

RENDELÉS MÓDJA:
• online: www.izimenu.hu

MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
• 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, Nyársapát és Kecske-
mét-Katonatelep városrész  területén belül, 13:30-ig.

48. hét 2022.11.28-12.02.

Trópusi gyümölcsleves

Babgulyás füstölt tarjával

Rántott camembert párolt rizzsel és áfonyamártással

Rakott burgonya

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

11.30.
szerda

Daragaluskaleves

Kaszásleves

Lencsefőzelék bélszínrolóval

Csikós tokány galuskával

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

12.01.
csütörtök

Sajtkrémleves baconchips-szel

Ceglédi laskaleves

Marhapörkölt pirított tarhonyával

Mézes-mustáros csirkecsíkok burgonyakrokettel

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

12.02.
péntek

Leves 1
Leves 2
Főétel 1

Főétel 2

11.29.
kedd

Francia hagymaleves

Böllérleves

Baconbe göngyölt, körözöttel töltött csirkemell 

édesburgonya-hasábbal

Kelkáposztafőzelék fasírttal

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

11.28.
hétfő

Minestrone leves

Meggyleves

Lecsós tarja petrezselymes burgonyával

Gödöllői töltött csirkecomb tésztasalátával

Leves 1
490 Ft

Főétel 1
1290 Ft

Leves 2
490 Ft

Főétel 2
1290 Ft

csomagolás
70 Ft/doboz

savanyúság
150 Ft/adag

Állandó 4: Bolognai spagetti

Állandó 1: Rántott sajt párolt rizzsel

Állandó 2: Rántott sertésszelet párolt rizzsel

Állandó 3: Cézár saláta csirkemellel

1290 Ft

1290 Ft

1290 Ft

1290 Ft

minimum
rendelési 

érték:
1.780 Ft/

nap
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tanacsado@nagykoros.hu

Felelős szerkesztő:
Szapora István, 

a szerkesztőbizottság elnöke
Fejlécgrafika: Sári Zoltán 

Nyomda:
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6729 Szeged, Szabadkai út 20. 
Üzemvezető:  

Marancsik Roland 
Web: www.mediaworks.hu
Terjeszti: Revoco Med Kft. 
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A lapunkban megjelent  
írások, képek, illetve 

bármilyen tartalom utánköz-
lése csakis kizárólag  

a szerkesztőbizottság vagy  
a jogtulajdonos engedélyével 

történhet.
Lapzártánk időpontja:  

hétfő 12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET

2022. november 21-től: 
Arany Gyógyszertár,  

Nagykőrös, Szabadság tér 11.  
Tel.: 06-53/350-366.

2022. november 28-tól:  
Oroszlán Gyógyszertár,  

Nagykőrös, Kecskeméti út 18.  
Tel.: 06-53/350-182.

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.

ORVOSI ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:
53/350-377

HATÓSÁGI ÁRAS 
TŰZIFAPROGRAM

NAGYKŐRÖS a NEFAG Nagy kunsági 
Erdészeti és Faipari Zrt.  

területéhez tartozik.
A NEFAG Zrt.-n belül pedig  

a PUSZTAVACSI ERDÉSZETET  
kell keresni.

Elérhetőség: +36-30/250-5517. 
Hétfő−csütörtök: 7−15.30,  

péntek: 7−12.40 óráig.
További információk:  

https://kormany.hu/hirek/indul-a- 
hatosagi-aras-tuzifaprogram

ÉRTÉKMEGÓVÁS  

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 
idén is gondoskodik a szobraink 
téli befedéséről, az állagmegó
vásról, így védve meg őket a 
fagy tól, a hótól. Hamarosan egy
más után szenderülnek téli 
álomra a csodálatos köztéri al
ko tásaink. 

		HT

Téli öltözéket kapnak  
a városunk szobrai



Önkormányzati Hírek | Nagykőrös 132022. november 25.
XVII. évfolyam, 47. szám

Márton-napi projekthét 
a Rákóczi-iskolában

Percze Miklós-könyvbemutató

Újabb sikerek

November 7–11. között isko-
lánk kisdiákjai és tanítói a 
Márton-napi lámpás felvo nu-
lásra készültek egy projekthét 
keretében. 

Megismerkedtek Szent Márton 
történetével, az e jeles naphoz 
kapcsolódó hagyományokkal, 
népszokásokkal, időjárási jóslá-
sokkal. Az osztályok elkészítet-
ték Márton lúdját. A legszebb 
munkákból kiállítás is készült. 
Ludas dalokat-énekeket tanul-
tak és adtak elő. Lehetett fotóz-
kodni Márton libájával, továbbá 
libazsíros kenyeret kóstolni. A 
friss, finom kenyeret a nagykő-
rösi Fehér Pékség biztosította.

Végre elérkezett a péntek dél-
után, amire a második évfolyam 
már nagyon készült. A torna-

csarnokban előadták Benedek 
Elek Rókáné foga libacombra vá-
gyik című meséjét, ahol a liba-
táncban nagy segítségükre vol-
tak a meghívott óvodások. 

Az iskola közössége és a vendé-
gek a kis lámpásaikkal egy sétát 
tettek az iskola körül. A kis lán-
gocskák jelképezik azt az üzene-
tet, amit a mindennapokban is 
igyekszünk átadni a gyermeke-
inknek: figyeljünk az embertársa-
inkra, segítsünk, ahol csak tudunk. 
Ha a szívünkben ott a láng, nem 
veszik ki az emberekből a jóság.

Köszönetet mondunk a pro-
jekthét vezetőinek és a műsort 
betanító pedagógusainknak, 
Fleckensteinné Horváth Me-
linda és Pozsgai Márta tanító 
néniknek!

Nagy izgalommal készültek a diákjaink a Nyársapáti Szarka Mihály  
Művelődési és Szabadidőközpont által meghirdetett szavalóversenyre. 

A nyársapáti „megmérettetés” előtt válogatót rendeztünk, mert sokan 
bizonyították a költészet iránti szeretetüket azzal, hogy neveztek a ver-
senyre. Sok szavalni szerető és tudó gyermek közül választottuk ki azt a 
nyolc tanulót, akik képviselték az iskolánkat. A kis tehetségek nem csak 
az iskolai zsűritagjait varázsolták el a versmondásukkal, hiszen nagyon 
szép eredményeket értek el. Szeretettel és büszkeséggel gratulálunk a he-
lyezetteknek! Köszönjük a felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját!

MÁRTON-NAP  

KÖNYVBEMUTATÓ  

SZAVALÓVERSENY  

AZ 1–2. ÉVFOLYAMOSOK 
KATEGÓRIÁJÁBAN: 
1. helyezett: Sarkadi Melani Laura 
1. b osztályos tanuló, felkészítő 
pedagógusa: Danka Gyuláné Lan-
gó Éva tanítónő.
2. helyezett: Erdősi Melitta Szil-
via 2. b osztályos tanuló, felkészí-
tő pedagógusa: Fleckensteinné 
Horváth Melinda tanítónő.
 
A 3–4. ÉVFOLYAMOSOK 
KATEGÓRIÁJÁBAN:
2. helyezett: Lestyán Diána 4. a osz-
tályos tanuló, felkészítő pedagó-
gusa: Rabné Tóth Regina tanítónő.

AZ 5–6. ÉVFOLYAMOSOK 
KATEGÓRIÁJÁBAN:
2. helyezett: Boda Bálint 5. b osz-
tályos tanuló, felkészítő pedagó-
gusa: Lakatos Katalin Ibolya ta-
nárnő.

A 7–8. ÉVFOLYAMOSOK 
KATEGÓRIÁJÁBAN:
3. helyezett: Bálint Henrietta 8. b 
osztályos tanuló, felkészítő pe-
dagógusa: Erdeiné Fakan Erika 
tanárnő.

 
		Forrás: Nagykőrös II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola.

2022. november 16-án délelőtt Percze Miklós 
Az egyenes kifli és a négyszögletű perec gyer-
mekkönyv-bemutatója zajlott a könyvtárban. 

Az Arany János Református Általános Iskola és 
Óvoda 4. osztályosai aktívan bekapcsolódtak  
a programba: a Móka Duónak és a szerzőnek  
köszönhetően csupa móka és kacagás, vidám 

dalolás tette interaktívvá az igazán nem hagyo-
mányos könyvbemutatót. A közös dalokkal már 
a decemberi ünnepekre hangolódás is elindult  
a gyermekeknél. A program végén a résztve - 
vők megtekinthették a bemutatott könyvhöz  
– Járdánné Liga Erika és Járdán Mátyás által –  
készített illusztrációkból összeállított ki állítást 
is a könyvtárban.
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ÁLLÁSAJÁNLAT  

JÖVŐ ÉVI TERVEK  

H I R D E T É S

2022. november 15-én a nagykő-
rösi iskolák igazgatói és képvi-
selői megbeszélést tartottak a 
Deák téren megrendezésre kerülő 
Szeretet teréről, valamint a 2023-
as évi rendezvényekről a Nagykő-
rösi Arany János Kulturális Köz-
pontban. 

Juhász Nándor igazgató tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy a 
csoportok, osztályok kedvezmé-
nyesen bérelhetik majd ki a mű-
jégpályát, és bíznak benne, hogy 

sok iskola fog élni ezzel a lehető-
séggel. Elmondta, hogy ugyano-
lyan műjégpálya lesz Nagykőrö-
sön, mint Budapesten a Szent 
István-bazilika előtt, továbbá 
ezen a pályatípuson szoktak 
edzeni az NHL profi jégkorong-
liga csapatai. Hangsúlyozta, hogy 
olyan műjégpálya lesz a váro-
sunkban, amely a világ egyik leg-
elismertebb minőségét képviseli 
a különböző műanyag jegeket 
gyártók táborában. 

Tájékoztató

A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház  
és Rendelőintézet állást hirdet

TAKARÍTÓ
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 munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

•  Takarítói feladatok ellátása fekvőbeteg-ellátó  
osztályokon, két műszakos munkarendben, hétvégi  
és munkaszüneti napon történő munkavégzéssel.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Csépleő Viktória ápolási igazgatótól kérhetnek telefo-
non: 53/351-761 és e-mailen: titkarsag@nkrehab.hu

A pályázatok benyújtásának módja: 

•  postai úton, a pályázat Nagykőrösi Rehabilitációs 
Szakkórház és Rendelőintézet címére történő  
megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) 

•  személyesen
•  e-mailen: titkarsag@nkrehab.hu
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Én már óvodás vagyok IV.

Felső sor: Szalisznyó  
Annamária óvodapedagógus, 
Kecskeméti Emese, Ferentzi 
Hanna, Herczeg Beáta pedagó-
giai asszisztens, Horvátné Petes 
Dóra óvodapedagógus,  
Kovács Olívia, Lovas Dominik, 
Patonai Kálmánné dajka néni.

Középső sor: Kelemen  
Benjámin, Valkai Gréta,  
Murvai Adél, Regdon Lili, Varga 
Botond, Nagy Ármin, Somlyai 
Károly Kornél, Bálind Zsófia.

Alsó sor: Lintner Fanni,  
Sipos András, Ujjobbágy  
Levente, Szabó Natasa,  
Szőrös Hanna Amina, Kovács 
Iván, Fekete−Herman Orsolya, 
Mózes Boglárka, Nagy Sándor, 
Nagy Tibor Marcell.

Hiányzik: Csete Maja Debóra.

Felső sor: Danka Héla,  
Borbély Dominik, Szűcs Miléna.

Középső sor: Demcsik Réka 
óvodapedagógus, Sáfár−Nagy 
Maja, Bíró Erika dajka néni,  
Holló−Zsadányi Denisz,  
Meleg Gyuláné óvodapedagógus, 
Királyfi Lili, Herczeg Beáta  
pedagógiai asszisztens,  
Fajka Fanni.

Alsó sor: Róka Medox, Valérián 
Tamás, Barta Szabolcs,  
Althammer Mia, Kovács Patrik, 
Oroszi Vanessza, Péntek Viktória, 
Forró Hanna Dóra, Lázár Ádin.

A szőnyegen: Gál Zoé,  
Nagy Róbert, Sáfár Natasa. 

Hiányzik: Beszeda Martina,  
Csomai Szidónia, Deli Réka,  
Pákozdi Bence, Polcz Máté Attila, 
Tóth Olívia Anna.

Arany János Református Általános Iskola és Óvoda 
– Szívecske csoport

Arany János Református Általános Iskola és 
Óvoda – Szivárvány csoport

		Fotók: Varga Irén  
fényképészmester
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