
FIGYELEM, ÓRAÁTÁLLÍTÁS!
NE FELEDJE! KEZDŐDIK A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS: 

2023. MÁRCIUS 26-ÁN, VASÁRNAP KELL 
EGY ÓRÁVAL ELŐBBRE, HAJNALI 2 ÓRÁRÓL 

3 ÓRÁRA ÁLLÍTANI AZ ÓRÁKAT.

MÁRCIUS 26.
IRÉN-NAPI ORSZÁGOS VÁSÁR 

NAGYKŐRÖSÖN!

Budapesten egyeztetett dr. Czira Szabolcs 
polgármester a nagykőrösi elkerülő út  
építése és a 441-es számú főút Cegléd–
Nagykőrös közötti szakaszának 11,5 tonnás 
megerősítése, valamint a városi csomó-
pontok kialakítása témákban a projektek 
elkészült tanulmányterveinek tervzsűrijén. 

„Az Építési és Közlekedési Minisztérium szervezé-
sében megvalósult egyeztetésen fontos döntések 
születtek meg. Mint ismeretes az elmúlt években 

elkezdődtek azok az útépítések, amelyek jelen-
tősen javítják Nagykőrös megközelíthetőségét.  
A 4601-es út megújult, folyamatban van a 441-es 
Kecskemét felé vezető szakaszának megújulása, 
épül az M44, most pedig egy újabb jelentős mér-
földkőhöz értünk. Úgy gondolom, hogy az elkerü-
lő út megépítése várostörténeti jelentőségű beru-
házás, és a 441-es főút Cegléd irányába történő 
megerősítése is sokak közlekedését teszi majd 
könnyebbé. Örülök, hogy elértük ezt a mai mér-
földkövet. Virágozzék Nagykőrös sokáig!”

Újabb várostörténeti jelentőségű útfejlesztésről 
egyeztetett dr. Czira Szabolcs polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

INGYENES INFORMÁCIÓS LAP

NAGYKŐRÖS 2023. 
március 17.

XVIII. évfolyam, 
1 0. szám

  Folytatás  
a 4–5. oldalon.MÁRCIUS 15.

ÚTFEJLESZTÉS  



A Nagykőrös és Vidéke Ipartestületben utólagos nőnapot szer-
veztek. TAJTI BÉLA elnökhelyettes köszöntő szavai után a férfiak 
virággal, vacsorával kedveskedtek a testület nőtagjainak.
 Fotó: Varga Irén fényképészmester.
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Gyász
Bohák Attiláné szül. Kis Ilona Irén (1954)

Özv. Varga Dénesné szül. Rozsos Katalin (1932)
Vilcsák Ernő Jánosné szül. Szemők Eszter (1946)

Fergéné Faragó Ilona szül. Faragó Ilona (1947)

NŐNAP 

ÉPÍTÉSZET 

MEGEMLÉKEZÉS
ORSZÁG MIHÁLYNÉ 
HALÁLÁNAK 3 ÉVES ÉVFORDULÓJÁN.
„Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta kicsordul.
Tudjuk, hogy a csodára hiába várunk,
nyugodj békében, a szívünkből kívánjuk!”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rád: 

szerető férjed, fiad és családjai.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megköszönjük mindazok részvételét, akik szeretett

édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk,

SZABÓ BALÁZSNÉ
szül. NYÍRI TERÉZIA

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

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk,

ÁRVAI ISTVÁN
(1936. 12. 24. – 2023. 01. 28.)

temetésén részt vettek, a sírjára virágot-koszorút helyeztek,  
részvétüket nyilvánították, gyászunkban osztoznak.

Gyászoló család
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,” 

(Juhász Gyula: Consolatio)

Nagykőrös piaca, ahol  
geometrikus formák között 
pulzál az élet

Az OCTOGON Architecture &  
Design oldalán, az octogon.hu-n 
jelent meg egy újabb, a nagykő-
rösi piaccsarnokkal foglalkozó 
cikk. Az első cikk 2019-ben je-
lent meg a magazinban, azon-
ban a márciusi téma a geomet-
ria jelenléte az építészetben, és 
emiatt vált újra időszerűvé a 
nagykőrösi piac. 

Mint írják: „Némiképp rendhagyó, 
ugyanakkor példamutató módon a 
tervezési folyamat ezúttal Tényi 
András nagykőrösi főépítész és a 
Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Karának hallga-
tói közötti együttműködésből in-
dult. Prof. Dr. Kiss Gyula DLA és 
diákjai Nagykőrös építészettörté-
neti, műemléki szempontból jelen-
tős épületeit mérték fel hat évvel 
ezelőtt a főépítész felkérésére. Eb-
ből az együttműködésből a köz-
épület tervező tanszék hallgatói-
nak bevonásával indult el később 
egy hallgatói félév, ami során im-
már a piac területével foglalkoztak 
a diákok, majd végül egy tervkiállí-
tást is rendeztek a városban. Vég-
eredményben ennek az évekre 
visszamenő együttműködésnek a 
gyümölcse a megbízás, amit a 
Kiss-Járomi Iroda munkatársai 
öntöttek végül formába.

Úgy alakult, hogy e sorok írója 
életében nem járt Nagykőrösön az 
új piac épületének felkeresése előtt. 
Noha édesanyja Kecskeméten nőtt 
fel, szülei ott ismerkedtek meg, és 
nagyszüleit gyakorta vizitálta nya-
ranta a »hírös városban«, ám 
Nagykőrösön semmi dolga nem 
akadt. Éppen ezért volt a szerzőre 
igazán nagy hatással Arany János 
gimnáziumi tanáréveinek mező-
városa, annak templomai, a város-
háza, a református gimnázium 
épülete, eklektikus polgárházai, 
postapalotája, szállodája, húszas 
években épült zsinagógája, kultu-
rális központja, főtere, a szecessziós 
Eötvösházy–Jakab-kúria, a Gaál- 
kúria 1836 és 1838 között épült 
klasszicista huszárkaszárnyája.”

A teljes cikket elolvashatja az 
https://www.octogon.hu/ 
epiteszet/ oldalon. 

  Forrás, fotó:  
https://www.octogon.hu 
Szöveg: Martinkó József 
Fotó: Palkó György



SIIX CORPORATION  

MEGLEPETÉS  

Bemutatkoztak a SIIX Corporation 
új európai vezetői Nagykőrösön
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Dr. Czira Szabolcs polgármester, 
dr. Körtvélyesi Attila alpolgár
mester, dr. Ecsedi-Ország Viktó-
ria jegyző és a tolmácsolási fela
datot ellátó Fekete Kitty fogadták 
Nagykőrösön a SIIX Corporation 

új európai vezetőit, Hiroaki Sajit, 
a SIIX Europe GmbH vezetőjét,  
valamint Nihongi Junichit, a SIIX 
Hungary Kft. vezetőjét, akiket el
kísért a bemutatkozásra Jackson 
Muniandy vállalati vezérigazgató 

is. A SIIX Corporation Japán első 
számú elektronikai termékeket 
gyártó vállalata, amely sok nagy
kőrösi és környékbeli dolgozónak 
ad munkát a városban. A jó hangu
latú, kölcsönös tiszteleten alapuló 

megbeszélésen az együttműködés 
további erősítése és a lehetséges 
fejlesztési elképzelések is szóba 
kerültek. 

		HT

Nem várt meglepetés érte dr. 
Körtvélyesi Attila alpolgár mes
tert a Petőfikonyhán tett láto
gatását követően, ugyanis több  
iskolás fiú is odaszaladt hozzá, 
hogy kezet fogjon vele, illetve el
mondták, hogy sokat látják őt az 
Önkormányzati Hírek újságban, 
amelyet minden héten megnéz
nek. A jó hangulatú beszélgetés 

után a srácok közös képre is ösz
szeálltak az alpolgármesterrel,  
és az Eatrend Magyarország Kft.  
tulajdonosügyvezetőjével,  
Takács Zsolttal, aki csokolá  
dé val köszönte meg a fiatalok 
ér dek lődését. 

„A világ olyanná alakul, ami-
lyenné a fiatalságot nevelik.”

Jókai Mór

Találkozás a jövő nemzedékével 

„Virágos Nagykőrösért 2023” 
pályázati felhívás

AJÁNDÉK VIRÁGPALÁNTA-CSOMAG  

AZ ELSŐ 100 PÁLYÁZÓ 
VIRÁGPALÁNTA-CSOMAGOT KAP 

A NEVEZÉSI LAP BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
2023. MÁJUS 12. (PÉNTEK), 10 ÓRA.

A TELJES FELHÍVÁS ÉS A NEVEZÉSI LAP A VÁROSI HONLAPON,  
A PÁLYÁZATOK KÖZÖTT, TOVÁBBÁ A NAGYKŐRÖSI POLGÁR
MESTERI HIVATAL PORTÁJÁN ÉRHETŐ EL.

PÁLYÁZZON ÖN IS! TEGYÜK EGYÜTT SZEBBÉ, 
VIRÁGOSABBÁ A TELEPÜLÉSÜNKET!
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL. 

Március 15. Nagykőrösön!

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója, vala-
mint a Magyar Zászló és Címer Napja tiszteletére rendezett városi 
ünnepséget – az időjárásra tekintettel – a Nagykőrösi Arany János 
Kulturális Központ színháztermében tartották meg 10 órától. Az ün-
nepség a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. Ünnepi beszé-
det mondott Utasi Eszter, a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Is-
kola igazgatója, majd az intézmény diákjainak műsorát tekinthették 
meg a megjelentek. A magas színvonalú, több ponton szívbe mar koló 
előadást vastapssal jutalmazta a csordultig megtelt nézőtéren ülő 
vagy éppen álló közönség. A városi ünnepséget a Szózat közös elé-
neklése zárta. Dr. Czira Szabolcs polgármester a helyszínen köszö-
netet mondott Utasi Eszter igazgatónak, az ünnep szónokának, és 
szívből gratulált a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola diákja-
inak műsorához. A városvezetők, egyházak, intézmények, pártok, 
civil szervezetek vezetői, képviselői a Kossuth-szobornál hajtottak 
fejet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. 
ÉLJEN A MAGYAR SZABADSÁG! ÉLJEN A HAZA!
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL. 

Kokárdát osztottak Nagykőrösön a Fidelitas nagykőrösi tagjai.



MEGEMLÉKEZÉS  

MEGEMLÉKEZÉS  
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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

1700 Ft
1650 Ft
1200 Ft

12. hét: március 20−24.

Tejfölös burgonyaleves füstölt 
hússal
Rakott tészta

Lecsós csirkemell tésztával

Kanászgulyás

Holstein szelet burgonyapürével

Rántott sajt franciasalátával

Frankfurtileves

Sertéspörkölt
sárgaborsó-főzelékkel
Vadas csirkemell tésztával

Sajtkrémleves

Kínai csirkemell pirított tésztával

Tarhonyás hús savanyúsággal

Húsleves zsenge borsóval, 
lúdgégével
Háromsajtos csirkeragu rizzsel

Sült tarja paradicsomos 
káposztával

Gál László emlékfájára 
kötött emlékszalagot 
március 14-én a nagy-
kőrösi honvéd ezredesre 
és a szabadságharc 
hőseire emlékezve Holló 
Róbert önkormányzati 
képviselő, a Kossuth- 
iskola egykori diákja, 
Deák Gábor igazgató, 
valamint a Kossuth- 
iskola diákjai.  
Tisztelet a Hősöknek!

Március 15-ei megemlékezés  
a Názáret-óvodában

Március 15-e hőseire emlékeztek a Kossuth-iskolában
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JUBILEUMI SZAKMAI VERSENY    

A VERSENYZŐ CSAPATOK: 
  SÜRGI SHOCK – Toldy Ferenc 

Kórház és Rendelőintézet 
(Cegléd)

  LINTONKÁK – Pest Vármegyei 
Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)

  VÁCI NÉGYEK – Jávorszky 
Ödön Kórház (Vác) 

  GERIMÁNIA – Semmelweis 
Egyetem Szent Rókus Klinikai 
Tömb (Budapest)

  NAGYKŐRÖSI TÁLTOSOK  
– Nagykőrösi Rehabilitációs 
Szakkórház és Rendelőintézet

Délelőtt különböző ápolásszakmai 
szituációs gyakorlatokban, tesz-
tekkel bizonyíthatták a tudásukat, 

szakmai felkészültségüket a kollé-
gák, a délután folyamán, a verseny 
második részében pedig játékos 
vetélkedők sora tette próbára a 
szakmai tudást, gyorsaságot,  
információátadási képességet.

A Pest Vármegyei Szakdolgo-
zók versenyében a Toldy Ferenc 
Kórház és Rendelőintézet SÜRGI 
SHOCK csapata szerezte meg az 
első helyezést, ezzel egy éven át a 
győztesnek járó vándorserleg 
birtokosai lehetnek – a csapatta-
gok mindannyian arany érmet is 
kaptak.

A jutalmuk továbbá, hogy 
2023. március 25-én ők képvi-
selhetik Pest vármegye szak-

dolgozóit a Budapesten meg-
rendezendő országos szakmai 
versenyen.

Örömmel adunk hírt arról, 
hogy a kórházunk csapata, a 
NAGYKŐRÖSI TÁLTOSOK 2. he-
lyezést értek el! Az ő nyakukba 
Bugarszkiné Sárközi Gizella  
Elnök Asszony és Tankó Ágota 
Főigazgató Asszony akasztotta a 
helyezésért járó ezüstérmeket. 

A verseny 3. helyezettje a LIN-
TONKÁK csapata lett, akik a kis-
tarcsai kórház munkatársai.

A szakmai verseny egyik legér-
dekesebb része volt a csapatok 
bemutatkozása. A zsűri döntése 
szerint a GERIMÁNIA csapata 

előadása volt a legizgalmasabb, 
legötletesebb, így ők érdemelték 
ki a különdíjat.

Tekintettel arra, hogy idén jubi-
leumi versenyt rendeztek, így a 
szervezők gondoskodtak arról is, 
hogy valamennyi részt vevő csapat 
méltó elismerésben részesüljön.

Köszönjük Tankó Ágota Fő-
igazgató Asszony támogatását, 
hogy idén is emlékezetes, jó 
hangulatú szakmai versenyt és 
szeretetteljes vendéglátást biz-
tosíthattunk a hozzánk elláto-
gatóknak.

		Csépleő Viktória  
ápolási igazgató

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház  
és Rendelőintézet MESZK Pest Vármegyei 
Területi Szervezet Szakmai Verseny
2023. március 10-én a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet adott 
otthont a MESZK Pest Vármegyei Területi Szervezet X. Jubileumi szakmai versenyének, 
ahol öt csapat, összesen húsz fő mérte össze a tudását. 
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 Fotók: Varga Irén fényképészmester. 

KÉPES BESZÁMOLÓ  

Farsangi hangulat az iskolákban II.
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VÉLEMÉNYCIKK    

KÉPES BESZÁMOLÓ    

A dr. Ábrahám Tibor László – volt 
SZDSZ-es országgyűlési képvi-
selő – által vezetett Jobb Nagykő-
rösért alelnöke, a Jakab Péter el-
nökölte Nép Pártján Mozgalom  
országos koordinátora, Zágráb 
Nán dor most nagyon csöndben van 
egy feljelentéssel kapcsolatban. 
Vajon miért van csöndben? Miért 
csak akkor aktív a Facebookon, 
amikor a feljelentést megteszi? 

Zágráb Nándor 2022. március 21-én 
jelentette be, hogy feljelentést tett a 
választás rendje elleni bűncselek-
mény ügyében. Zágráb Nándor azon 
akadt ki, hogy szerinte a Megoldás 
Mozgalom jelöltje, Pásztor Éva Ilo-
na „feltehetően aláírásokat hamisí-
tott” az ajánlóíven a tavaly áprilisi 
országgyűlési választásokon. Zág-
ráb ezen a választáson a Gyurcsány 
vezette DK, az MSZP, a Jobbik je-
löltje volt a többi között. Zágráb 
Nándor csúfosan megbukott, ha 
minden ellenzéki jelöltet visszalép-
tetett volna a saját javára, akkor is 
kikapott volna. Zágráb tehát nem 
nyugodott, és jól feljelentette a 
Megoldás Mozgalom jelöltjét. A 
„Rendőrkapitányságok előtti pó-
zolás” díját egyértelműen Zágráb 
Nándor nyerte 2022-ben, ehhez  

– mivel választási sikert 20 éve nem 
ér el – tudunk gratulálni. 

Nagyon gyanúsnak tűnt, hogy 
erről a feljelentésről Zágráb Nándor 
hallgat, lapít, sunnyog. Utánajár-
tunk a dolognak, Szabóné Berki  
Bianka rendőr százados, a Pest Vár-
megyei Rendőr-főkapitányság 
Kommunikációs Osztály mb. 
osztály vezető-helyettese, szóvivő 
az alábbi tájékoztatást juttatta el a 
lapunk hoz:

„Megkeresésére válaszolva tá-
jékoztatom, hogy a Ceglédi 
Rendőrkapitányság – az elkö-
vető ismeretlen volta miatt – 
 az Ön által említett nyomozást 
2022. december 1-én felfüg-
gesztette.”

Vagyis, amiket Zágráb Nándor állí-
tott, az megint csak hazugság volt? 
Szerencsére az Önkormányzati Hí-
rekre lehet számítani, ha hiteles tá-
jékoztatásról van szó. Reméljük, 
máskor nemcsak akkor fog pózolni 
a rendőrség előtt, amikor feljelent 
valakit, hanem akkor is, amikor 
döntés születik az ügyében.
 
(A fentiekben véleményt olvashattak.)
	HT

Erről miért nem beszél 
Jakab Péter embere?

Nőnapi bál a Nosztalgiaklubban 
Finom ebéd, jó zene, sok jó hangulatú vendéggel…
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EMLÉKVERSENY  

OVIKÓSTOLÓ  

Gimis sikerek 
a Curie Kémia 
Emlékversenyen!

Várjuk a táborainkba azokat a gyerekeket, akik 
szívesen ismerkednek a természettel, szeretnek 
játékos formában sportolni. Sok új kaland várja a 
résztvevőket!

A TÁBOROK IDŐPONTJAI:

2023. JÚNIUS 26–30.:  FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG

2023. JÚLIUS 10–14.:  PÁLFÁJA OLIMPIA

2023. JÚLIUS 17–21.:  MESÉL AZ ERDŐ…

A TÁBOR ÁRA: 24.500 Ft.

Érdeklődni lehet a 06-53/550-250 vagy 
a 06-30/663-4657-es, valamint 
a zsarnaine@kovart.hu e-mail-címen.

IDÉN IS MEGNYITJA KAPUIT 
A PÁLFÁJA OKTATÓKÖZPONT!

Indul 
A PÁLFÁJA!

ISKOLÁNK HÉT TANULÓJA UTAZOTT A CURIE KÉMIA EMLÉK-
VERSENY TERÜLETI FORDULÓJÁRA SZOLNOKRA.

A programon a diákjaink számos látványos kísérletet figyelhettek 
meg, és néhányat ők maguk végezhettek el. 

FELKÉSZÍTŐIK: Bálint Zoltánné és Czira Beáta tanárnők.

Szeretettel gratulálunk Gyura Ékes 7. a, valamint Kovács Máté 
és Arany Virág 8. a osztályos tanulóinknak, akik továbbjutottak 
az országos döntőbe!

TOVÁBBI SOK SIKERT KÍVÁNUNK! – írta a közösségi oldalán az 
Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium.

KEDVES LEENDŐ ÓVODÁSOK!  
KEDVES SZÜLŐK!

Szeretettel hívjuk és várjuk a Nagykőrösi Városi Óvodába

„OVIKÓSTOLÓ”
rendezvényünkre a leendő óvodás gyermekeket és szüleiket.

Ismerkedjenek meg az óvodáinkkal, az óvodák  
sajátosságaival, az óvodapedagógusokkal, a dajka nénikkel!

◼ IDŐPONTOK: 
2023. április 19–20–21. (szerda, csütörtök, péntek).

Délelőtt: 10–11.30 óráig.
Délután: 15.30–17 óráig.

◼ ÓVODÁINK:
2750 Nagykőrös, Kárász utca 1.
2750 Nagykőrös, Batthyány utca 20.
2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.
2750 Nagykőrös, Eötvös Károly utca 8.
2750 Nagykőrös, Ifjúság útja 22.
2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos utca 45.

Nagykőrösi Városi Óvoda dolgozói
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KOSÁRLABDA JUDO  

Sólymok: Nem volt 
esély borítani
a papírformát 
a MAFC otthonában

Judoeredmények:
A lányok is jeleskedtek!

MAFC–Nagykőrösi 
Sólymok KE 96–72 
(29–19, 27–15, 14–25, 26–13)

Sólymok: Kovács Soma 26/9, 
Timkó Norbert 8, Fehér Péter 6, 
Lakosa Ákos 5, Kocsis Attila 2; 
csere: Váits Olivér 14, Kovács 
Barnabás 6/3, Horváth Márton 
4, Tóth Bence 1, Molnár Bence, 
Filep Áron, Vámos László; veze-
tőedző: Puszta Dávid.

Szombat este a Nagykőrösi Sóly-
mok KE NB I/B-s férficsapata a 
nagy múltú MAFC otthonában 
vendégeskedett, ahol volt ugyan 
egy nagyszerű negyedük, és akad-
tak remek periódusaik, de összes-
ségében az élvonal felé kacsingató 
hazaiak akarata érvényesült.

A nagykőrösi szurkolók buz-
dításától zengett a fővárosiak 
csarnoka, ám hathatós támogatá-
sukkal sem sikerült borítani a  
papírformát. A tabella 3. helye-
zettje az első félidőben jelentős 
előnyre tett szert, a kőrösiek 
azonban a nagyszünet után fog-

csikorgatva küzdöttek, és zár-
kóztak. Sikerült is megnyerni a  
3. negyedet, ezzel újra teljesen 
nyílttá tették a találkozót, ám az 
erejükből többre nem futotta, 
győzött a jobb! Így is szólt a „Szép 
volt fiúk!” a kőrösi kosarasoknak,  
hiszen ismét alaposan odatették 
magukat, remekül küzdöttek,  
de csodát tenni nem sikerült.

Három forduló van hátra az alap-
szakaszból, ezeken a Sólymok cél-
ja már nem lehet más, mint felké-
szülni az alsóházi rájátszásra, a 
play-out sorsdöntő csatáira. Addig 
azonban még kétszer játszanak 
idegenben, egyszer hazai pályán, 
éppen a következő fordulóban. 
Március 19-én, vasárnap 17 órától 
az Óbudai Kaszásokat fogadják. 

Mindenkit szeretettel várnak! 
Rengeteget jelent a csapatnak, 
hogy végig kitartó buzdítás, lel-
kes szurkolótábor áll mögöttük! 
Erre, a bennmaradásért vívandó 
meccseken is óriási szüksége 
lesz a fiúknak! 

		Fotó: NSKE

Az elmúlt hétvégén a Veszprém 
melletti Nemesvámosra utaztak a 
Kőrös Judo SE diák versenyzői az 
Észak-dunántúli Nyílt Regionális 
Rangsor Versenyre, ahol néhányan 
az első megmérettetésükön léptek 
szőnyegre. Kisebb felhozó-ismer-
kedő versenynek tervezte az egye-
sület, de igen népes mezőny gyűlt 
össze. Örvendetes volt, hogy az 
egyesület hat lány versenyzője is 
szőnyegre állt, és mindannyian do-
bogón végeztek. Szőnyegre léphet-
tek a Diák D korosztályos 2014-ben 
született gyerekek is. Aranyérmet 
szerzett Bárány László, Homola 
Mihály, Pécs-Dézsi Herman,  
Sáfár Maximilián, Szűcs Marcell, 
Tóth Alexa, Tóth Viktória. A dobo-
gó második helyére állhatott fel  
és ezüstéremmel tért haza  Karai  
Anna és Sáfár Danica. Bronzérmet 
szerzett Laczi Enikő és Végh Adél. 
A kemény mezőnyben lecsúszott a 
dobogóról  Pécsi-Dézsi Henrik és 
Tóth-Kozári Kende, akik az ötödik 
helyen, míg Tóth-Kozári Zsombor 
és Zsikla Tamás a hetedik helyen 
zárták a hosszú napot. Mivel sűrű-
södik az egyesület programja, így 

többen is otthon maradtak ráké-
szülve a hétvégi diák A és B korosz-
tálynak kiírt Magyar Kupa-küzdel-
mekre, amelyeknek Mórahalom ad 
otthont. Három-négy érem remek 
eredménynek számítana, ami 
egyébként reális elvárás lehet.

Továbbra is folytatódnak az  
óvodás mozgásfejlesztő Ukido- 
foglalkozások (hétfő-szerda 
16.30), valamint a többcsoportos 
tanfolyamok (hétfő-szerda 17.30, 
kedd-csütörtök 17.00). A foglal-
kozásokra folyamatosan lehet 
jelentkezni.

Az egyesület kéri, hogy aki  
teheti, rendelkezzen az adója  
1 százalékáról az egyesület javára. 
Adószám: 18677241-1-13. 
 
		Kőrös Judo SE 

Meghívó
A Nagykőrösi Arany János Társaság 

szeretettel várja az érdeklődőket 
március 24-én, pénteken 16 órakor 

az Arany János Gimnázium 
dísztermében tartandó összejövetelére,  

amelynek programja:

1. Elmondják a választott versüket 
a XV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai  

Arany János Balladamondó Verseny 
nagykőrösi résztvevői: 

Cina Kata, Lakó Réka, Varga Petra.
2. Bemutatja a most megjelent, 

Vetület című verseskötetét 
a nagykőrösi származású Füredy Agnet 

(dr. Tóth Ágnes).
Közreműködik Korondi Rózsa  

versmondó.BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES: +36-20/260-5080
Várom szeretettel a segíteni akarás szándékával: Hende Kati

AJÁNDÉK KEZELÉS: gerincnyújtó pad, illetve gyógytornakóstoló  
március 1. és március 31. között. 4.500 forint/alkalom.

A március legyen  
a túlterhelt hátak hónapja!DÖGÖNYÖZŐ

H I R D E T É S

Ha fáj a nyaka, a háta, a dereka, akkor várom gerincregeneráló masszázsra.
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Tel.: 53/550-300 
Fax: 53/351-058

E-mail:
tanacsado@nagykoros.hu

Felelős szerkesztő:
Szapora István, 

a szerkesztőbizottság elnöke
Fejlécgrafika: Sári Zoltán 

Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt., 

6729 Szeged, Szabadkai út 20. 
Üzemvezető:  

Marancsik Roland 
Web: www.mediaworks.hu
Terjeszti: Revoco Med Kft. 

ISSN 2061-0300

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

2023. március 13-tól:  
Patika Plusz Gyógyszertár, 
Nagykőrös, Ceglédi út 28.  

Tel.: 06-53/552-134.

2023. március 20-tól:  
Ezüst Patika Gyógyszertár, 
Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 06-53/552-114.

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

H I R D E T É S

Smart Sustainable Packaging

Az EVIOSYS-csoport tagja.

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

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ.
Elvárások:

• minimum technikusi végzettség  
(gépésztechnikus, szerszámkészítő  
vagy esetleg CAD-CAM programozó,  

forgácsoló) 
• magas fokú precizitás 

• igényesség a saját munkájára 
• felelősségtudat 

• nyitottság az új eljárások, technológiák 
megismerése iránt 

• műszaki rajzok magabiztos olvasása, 
európai és amerikai  

vetítési módok szerint is
• kézi mérőműszerek magabiztos  

használata
• jó problémamegoldó készség

• csapatszellem.

 Feladatok:
• présgép- és lemezolló szerszámok  

karbantartása, élezése,  
beállítása és bemérése

• prések és lemezollók felszerszámozása
• szerszámdokumentációk precíz  

vezetése, készítése
• műhely- és összeállítási rajzok  

olvasása, a rajzok alapján szerszámok 
összeállítása

• műszaki rajzok, bemérőlapok  
készítése

• szerszám- és egyéb fejlesztési  
projektekben való aktív részvétel

• szoros együttműködés a mérnökséggel, 
karbantartással és a vonali termelő  

személyzettel.

Előnyt jelent:
• forgácsolásban és/vagy felületmegmunkálásban szerzett gyakorlati  

ismeretek (sík- és/vagy palástköszörülés, leppelés, polírozás)
• angolszász metrikus hosszmértékegységek magabiztos kezelése (inch-mm átváltás)

• AutoCAD és/vagy 3D gépészeti tervező szoftver készségszintű használata
• kontúr-, optikai és/vagy 3D koordináta mérőgéppel végzett mérésekben 

 való jártasság
• Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint felhasználói szintű ismerete.

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag,  

nagykőrösi munkavégzés, folyamatos szakmai fejlődési lehetőség. 
 

H I R D E T É S

ÍZi Ebédrendelés
2023. március 20 - 24.

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 Kecskemét-
Katonatelep városrész  területén belül, 13:30-ig.

12. hét 2023.03.20-03.24.

Leves 1
490 Ft

Főétel 1
1290 Ft

Leves 2
590 Ft

Főétel 2
1590 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:
1.590 Ft/

nap

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

03.21.
kedd

Tojásleves

Böllérleves

Zöldséges lasagne paradicsommártással

Sajttal és tejföllel sült csirkemell párolt rizzsel 

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

03.22.
szerda

Hideg őszibarackkrémleves

Tárkonyos csirkeraguleves 

Kolozsvári rakott káposzta

Sertés cordon bleu kukoricás rizzsel

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

03.23.
csütörtök

Brokkolikrémleves zöldfűszeres zsemlekockával

Nyírségi burgonyagombóc-leves

Tavaszi rizses hús

Konfitált tartja petrezselymes bulgurral 

és fokhagymamártással

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

03.24.
péntek

Minestrone leves 

Húsleves eperlevél-tésztával

Sárgabarackos gombóc porcukorral

Sült hurka, sült kolbász hagymás tört burgonyával

Leves 1
Leves 2
Főétel 1
Főétel 2

03.20.
hétfő

Csontleves cérnametélttel

Fahéjas szilvaleves

Vadas sertésszelet zsemlegombóccal
Aszalt barackkal töltött csirkemell

steakburgonyával

heti desszert:heti desszert:
470 Ft/adag470 Ft/adag

Tejespite
baracklekvárral

2 db/adag

ÚJ!!!
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ZENE  

Városi Hangszerszóló Verseny 
a Weiner Leó Zeneiskolában

A több évtizedes hagyománya-
inkhoz híven idén is megrendez-
tük a zeneiskolánkban a Városi 
Hangszerszóló Versenyt.

2023. március 8-án, szerdán dél-
után csendültek fel a tanítványaink 
hangszeres produkciói, amelyeket 
a meghallgatásuk után az iskolánk 
pedagógusaiból álló háromtagú 
zsűri – Százdiné Szecsei Anikó 
intézményvezető, szolfézstanár,  
a zsűri elnöke; tagjai: Nyergesné 
Radnóti Hajnalka hegedűtanár  
és Kocsisné Bogdán Magdolna 
zongoratanár – értékelt. 

Az alábbi eredmények születtek:
ARANY FOKOZATOT KAPTAK:
◼  Almási Felícia Kitti – fuvola 

(Kossuth Lajos Általános Iskola)
◼  Balog Ádám – gordonka  

(Török János Református  
Mezőgazdasági és Egészségügyi 
Technikum Szakképző Iskola és 
Gimnázium, Cegléd)

◼  Cséki Nóra – zongora  
(Arany János Református  
Általános Iskola)

◼  Gergely Tímea – fuvola  
(Kecskeméti Református  
Gimnázium)

◼  Horogszegi Flóra – hegedű 
(Arany János Református  
Általános Iskola)

◼  Kerschbaum Lilla Kata – fuvola 
(Arany János Református  
Általános Iskola)

◼  Kiss Nándor – citera  
(Arany János Református  
Általános Iskola)

◼  Kovács Maja – fuvola  
(Arany János Református  
Általános Iskola)

◼  Lencsés Erzsébet – gordonka 
(Arany János Református  
Általános Iskola)

◼  Pálffy Dávid – gordonka  
(Petőfi Sándor Általános Iskola)

◼  Pálffy Hanna – zongora  
(Petőfi Sándor Általános Iskola)

◼  Völgyi Noel – hegedű  
(Arany János Református  
Általános Iskola)

◼  Zatykó István Máté – trombita 
(Arany János Református  
Gimnázium)

EZÜST FOKOZATOT KAPTAK:
◼  Bakó György – trombita  

(Arany János Református  
Általános Iskola)

◼  Bakó Márton – trombita  
(Arany János Református  
Általános Iskola)

H I R D E T É S

H I R D E T É S

◼  Benke Kata Anna – fuvola  
(Piarista Gimnázium,  
Kollégium, Általános Iskola és 
Óvoda, Kecskemét)

◼  Forró Léna Laura – fuvola  
(Kossuth Lajos Általános Iskola)

◼  Kiss Emília – hegedű  
(Kossuth Lajos Általános Iskola)

◼  Mészáros Dóra Márta – zongora  
(Szent Kereszt Katolikus  
Általános Iskola Gábor Áron  
Tagiskola, Kocsér)
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INTERJÚ  

ARANY JÁNOS KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY  

„Ebben segít minket Arany János, 
a gyerekek és Nagykőrös”

Arany-hét a múzeumban
Idén több mint 200 diák részvételével zá-
rult sikeresen az Arany-hét, az Arany János 
Közérdekű Muzeális Gyűjteményben. 

A részt vevő osztályok március 7–10-ig ked-
vezményes áron vehették igénybe a múzeum 
szolgáltatásait, aminek keretében a nagykő-
rösi iskolákon kívül érkeztek a múzeumba 
Kocsérról és Törtelről is tanulók. Az érdeklő-
dők az Arany János és családja Nagykőrösön 

című, témaspecifikus tárlatvezetéseken ve-
hettek részt a muzeológusok irányításával, 
továbbá a múzeumpedagógiai foglalkozások 
során kis csoportokban, önállóan fedez-
hették fel az „…ide vágynám vissza” című  
állandó kiállítást. A mai fiatal korosztály  
igényeihez igazodó tárlatvezetések, fog-
lalkozások, valamint a múzeum interaktív 
elemeinek felfedezése a diákokat még köze-
lebb hozta Arany Jánoshoz.

ÖH: Szerte a Kárpát-medencéből 
265 nevezés érkezett a XV. Kár-
pát-medencei Magyar Középis-
kolai Arany János Balladamondó 
Versenyre. Mi jutott eszébe, ami-
kor értesült a magas nevezési 
létszámról?
Gulyás Dénes: Ez már önmagá-
ban gyönyörű. Arany János balla-
dái komoly feladat elé állítják  
még a harcedzett színészeket is. 
Elképesztően érzékeny lélek és 

értelem az a fiatal, aki tizenévesen 
megérez, sőt megért valamit 
Arany balladáinak lényegéből, s 
abból vissza is ad, megmutat ne-
künk valamit. Érzékeny lelkek és 
értelmek jutottak a döntőbe. Kitö-
rő örömök, visszafogott lehan-
goltságok, szelíd csalódások. 
Minden versenyen így van ez. Ah-
hoz hősiesség is szükségeltetik, 
hogy egy tizenéves fiatal szembe-
nézzen azzal, hogy bár alaposan 

felkészült, tanult, gyakorolt a fel-
készítő tanárával együtt – akik-
nek ezért külön gratuláció és 
megbecsülés jár –, kieshet az első 
és a második forduló után is, s ha 
a döntőbe jut, sem biztos, hogy 
bármilyen díjat nyer. Az élet első 
komoly megpróbáltatásai ezek.
ÖH: Milyen emlékekkel gazda-
godott az idei versenyen?
Gulyás Dénes: A leginkább meg-
indító az volt, amikor – nem szé-
gyellem – könny szökött a sze-
membe, de nemcsak nekem,  
hanem a mellettem helyet fogla-
ló zsűritag kollégámnak is. Olyan 
megindító volt az előadás. Mert 
az volt bizony! Nem egyszerű 
szavalás.
ÖH: Dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter a nyitóbeszédében úgy fogal-
mazott, hogy „a Kárpát-medencei 
Magyar Középiskolai Arany János 
Balladamondó Verseny nem csu-
pán egy háromévente megrende-
zésre kerülő vetélkedés, ahol fejet 

hajtunk Arany János zsenialitása 
előtt. A Kárpát-medencei Magyar 
Középiskolai Arany János Ballada-
mondó Verseny sokkal inkább 
zarándokhely”. Ön szerint, milyen 
üzenetet sugárzott az idei verseny 
a Kárpát-medencében élőknek?
Gulyás Dénes: Röviden csak 
annyit mondanék, hogy nincs 
minden veszve. Ez a verseny 
ugyanis olyan értékeket mutat 
fel – köszönhetően Arany János-
nak, a diákoknak, aki készülnek, 
tanulnak, gyakorolnak, mert 
fontos nekik, s nem utolsósorban 
köszönhetően Nagykőrösnek –, 
mely értékek megőrzése, sőt ter-
jesztése a záloga annak, hogy a 
lassan teljesen megőrült világból 
átmentsük az értékeket a megő-
rült világ utáni normális világba. 
Hiszek abban, hogy ez a normális 
világ már lassan kopogtatásra 
emeli a kezét, csak ne adjuk fel! 
Ebben segít minket Arany János, 
a gyerekek és Nagykőrös.

A XV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyt hatalmas sikerrel rendezték meg. Lapunk a döntő 
zsűrijének tagját, a „Vörös Rébék Terem” zsűrielnökét, Gulyás Dénes Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekest, érdemes és 
kiváló művészt, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatóját kérdezte a versenyről.
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H I R D E T É S

GYŰJTÉS A GYÓGYULÁSÉRT   

VÁSÁRI FORGATAG    

Kupakgyűjtés az óvodákban

Nagykőrösi Kézműves Korzó

Hollósi Attila segíteni szeretett volna egy rászoruló kisgyermeket.  
A Nagykőrösön jól ismert Flamingó-Textil Kft. (piros szőnyegház) tu-
lajdonosa kezdeményezésére Pálfi-Pál Tünde óvodavezetővel egyez-
tetve elkezdődött a kupakgyűjtés az ovis csoportokban, hiszen a legtöbb 
kupakot gyűjtő csoportnak egy szőnyeg lesz a jutalma. A gyerekek na-
gyon lelkesen gyűjtötték a kupakokat, 150 kg gyűlt össze. Szécsényné 
Tóth Rozália, a Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesületének elnöke 
segítette a kupakok pénzzé tételét – a tagcsaládjai rendszeresen ürítik 
a kupakgyűjtő zöld szívecskét. A Nagykőrösi Humánszolgáltató Köz-
pont most is elszállította a kupakokat, 609 kg lett összesen. Ismét  
Torma Viktorka gyógyulását segítjük. Jó egészséget kívánunk Viktor-
kának! A város lakosainak köszönjük a lelkes kupakgyűjtést! 

A 2023. március 4-i szombat kü-
lönleges nap volt, hiszen a gyö-
nyörű szép napos időjárás mel-
lett a városunkban egy neves 
rendezvény, a XV. Kárpát-me-
dencei Magyar Középiskolai 
Arany János Balladamondó Ver-
seny is megrendezésre került.

A nagykőrösi lakosok mellett a  
vidékről érkező versenyzőknek is 

szerettük volna megmutatni a he-
lyi kézművesek munkáit. Ezen a 
napon a kézművesek kedvezmé-
nyes kuponokkal is kedveskedtek, 
amelyekkel nagy örömünkre so-
kan éltek is. Köszönjük, hogy 
egész nap vásári forgatagot élhet-
tek meg a kézműveseink, április 
15-én újra találkozunk! 

		Illés-Szabó Erika

Téma: 
Személyiségfejlődés és 
önismeret női létünkben, 
avagy hogyan válunk nővé?
Önismeret, önbecsülés, önbizalom 
hármasfogata az életünkben.
Miért fontos, hogy mindegyik teljes legyen?
Mert: „Benned van, amit odakint keresel”

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

NŐI BELSŐ
ERŐFORRÁSAINK 
WORKSHOP 10.00-től 16.00 óráig

2023. 03. 18.

ÉN STÚDIÓ | Nagykőrös, Ceglédi út 14./c 3. üzlet

Részvételi díj: 12.000 Ft
Jelentkezés: előzetes egyeztetés alapján
E-mail: jaroneandi@gmail.com 
Telefon: 06 20 3987 634 
vagy Messenger üzenetben.

Beszélgetés
Nagy Orsi trénerrel és 
Járóné Kőházi-Kis Andrea 
mentálhigiénés szakemberrel

SEGÍTŐ UTALVÁNYOK    

Szabó Fanni három kisgyermek édesanyja, az öt hónapos kisbabával 
jött el az utalvány átvételére. Aránylag közel laknak, a Kárpát utcában, 
az óvodai látogatásuk miatt napi vásárlók a TIBIKER-ben. Tejterméket, 
édességet, húsokat, tésztákat szoktak vásárolni, a pici lánynak bébi-
ételeket, pelenkákat is. A sertéshúsokból elsősorban a darált húsokat,  
a baromfihúsokból pedig a húslevesfőzéshez szükséges belsőségeket 
veszik meg. Ismerik a hátrányos helyzetűeknek szóló programot, az 
Önkormányzati Hírek újsággal rendszeresen találkoznak. Fanni dicsér-
te a boltot, hogy barátságosak, kedvesek az eladók. A legfontosabb élel-
miszerekre fogják elkölteni a 10.000 forintos utalványt.
Csató Ágnes a lányaival jött el az utalvány átvételére, három gyermek 
édesanyja. Tázerdő dűlőben laknak, ők pedig az iskola közelsége miatt 
látogatják a TIBIKER üzletet. Húsokat, tésztát, fűszert vásárolnak  
általában, az akciókat követik a Facebookon. A hátrányos helyzetű-
eknek szóló programot ismerik, az Önkormányzati Hírek újságot   
a külterületen nem kapnak, de Ági alkalmanként szokott elvinni a  
boltból, hogy tájékozódjanak. Alapvető élelmiszerekre váltják be  
az utal ványokat, köszönik a lehetőséget. 
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