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FIGYELEM!
A 91. BÉLYEGNAPI ÜNNEPSÉG ALKALMÁBÓL, NAGYKÕRÖSRÕL KÉSZÜLT EXKLUZÍV
BÉLYEGEK MEGVÁSÁROLHATÓAK A NAGYKÕRÖS 1-ES POSTÁN (Hõsök tere 3.)
ÖRÖK EMLÉK SZERETETT VÁROSUNKRÓL!

XIII. évfolyam 28. szám

2018. július 13.

Ingyenes információs lap

Méltó Semmelweis-napi ünnepség
Nagykõrösön

A Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet 2018. július 5-én
rendezte meg hagyományos Semmelweis-napi ünnepségét.

A Kárász utca aszfaltozása
is megtörtént
– kiváló ütemben halad
az Október 23. tér úthálózatának
rehabilitációja!
További részletekért lapozzon a 8. oldalra!

Szerintem…

„Végtelen boldogságot
érzek, amikor erre a szoborra ránézek”
Dr. Makai Katalin:

Arról, hogy még miket mondott dr. Makai Katalin az Arany János és családja
szoborkompozícióval kapcsolatban, lapunk 13. oldalán olvashat!
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Toronymagas gyõzelmet
arattak a FIDESZ-KDNP jelöltjei,
az álcivil ellenzékiek elbuktak!
Két olyan idõközi választást tartottak Budapesten,
ahol a Fidesz-KDNP jelöltjeivel olyan jelöltek
álltak szemben, akik
összellenzéki támogatásnak „örülhettek” és hivatalosan magukat független-civil jelöltként aposztrofálták. Ez a trükközés
Nagykõrösön
Zágráb
Nándor specialitása, vagyis az, hogy mindenki
fogjon össze elvek és értékek nélkül és a végén kijön egy álcivil, valójában
ellenzéki jelölt. Itt sem

jött be ez a taktika, minkét Fidesz-KDNP-s jelölt
kétharmados többséggel
nyert, az álcivil ellenzékiek pedig sorban elbuktak.
Sára Botond, a kormánypártok jelöltje nyerte meg
a józsefvárosi idõközi polgármester-választást
a
Nemzeti Választási Iroda
(NVI) honlapján, a valasztas.hu-n közzétett adatok
szerint. A Fidesz-KDNP
jelöltje a leadott szavazatok

62,85%-át

kapta 100 százalékos feldolgozottság alapján. Az
NVI adatai szerint Sára
Botondra 8269-en szavaztak (62,85 százalék), Gyõri Péterre 4787-en (36,39
százalék), míg Fehérvári
Zsolt Istvánra 100-an
(0,76 százalék).
Idõközi választást tartottak vasárnap az V. kerületben, Belváros-Lipótvárosban is, ahol Balla Valéria
Emese, a Fidesz-KDNP jelöltje kétharmaddal nyerte meg az önkormányzati

képviselõ-választást.
Gortvay István, a helyi választási bizottság elnöke
az MTI-nek elmondta: a
kormánypárti jelölt a 467
érvényesen leadott szavazat közül 314-et kapott

(67,24%).

A vá-

lasztáson két független jelölt is indult; Nagy Bélára
132, míg Schmuck Andorra 21 érvényes szavazat érkezett.
Horváth Tibor
Forrás: MTI/ Hirado.hu

Jövõre több jut oktatásra
Jövõre 159 milliárd forinttal
többet fordít a kormány oktatásra, egyebek közt folytatódnak az iskola- és óvodafejlesztések – mondta Bódis
József, az Emberi Erõforrások Minisztériuma oktatásért
felelõs államtitkára a Magyar Idõknek.
A lap pénteki számában
megjelent interjúban az államtitkár közölte: miközben
az ezzel kapcsolatos kiadások 2010-ben nem érték el
az 1572 milliárd forintot, az
összeg 2018-ban már meghaladja a 2000 milliárdot.
Hozzátette, hogy 2019-

Gyász
Durázi Jánosné
sz. Kõházi Kiss Ilona (1936)
Pintér László (1946)
Ábrahám Ferencné
sz. Lázár Sarolta (1934)
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ben 587 milliárd forinttal több jut oktatásra, mint a baloldal
által utoljára benyújtott, 2010-es költségvetésben.
A kormány 2010 óta pótolja az oktatástól korábban
elvett pénzeket, és az állam
ma már felelõsséget vállal az

iskolák fenntartásáért, fejleszti azokat, és a pedagógusoknak is kiszámíthatóbb
életpályát nyújt – mondta az
oktatási államtitkár. Jelenleg
is országszerte megújulnak
és épülnek az óvodák, iskolák. Csaknem 150 településen épül tanterem, tornaterem vagy tanuszoda, további
több mint félezer iskolában
pedig felújítások, nyelvi és
informatikai
fejlesztések
kezdõdnek – ismertette.
A pedagógusok továbbra
is megbecsülésre, párbeszédre, megújuló iskolákra és az
oktatás színvonalának emelésére számíthatnak – hangsúlyozta Bódis József. Felidézte, hogy a polgári kormány 2013 és 2017 között a
rendszerváltás óta a legnagyobb pedagógusbér-emelést valósította meg, átlagosan 50 százalékkal emelkedett az oktatók bére.
(MTI)
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Köszönet érkezett
Haaksbergen városából…
Levélben mondott köszönetet dr. Czira Szabolcs polgármesternek a holland testvérvárosból érkezõ delegáció nevében G. J. Kok, Haaksbergen polgármestere, melyet az alábbiakban olvashatnak:
„Tisztelt Polgármester Úr!

A delegáció tagjaira nagy benyomást tett vendégszeretetük, a nagyszerû munkatársaik támogatása és segítsége, valamint a megrendezett programok. Valamennyien hálájukat fejezik ki azért, hogy Magyarország, és kifejezetten Nagykõrös változatos látnivalóival gazdagodhattak.”

A holland delegáció, Patrick ten Voorde, Bart
Woortman és Angélique Karnebeck nevében szeretném megköszönni a nagykõrösi fogadtatást, vendéglátást.

Üdvözlettel:
G. J. Kok
polgármester

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:

„Mi teljesítettünk, átutaltuk
az 558 millió forintot!”

A Képviselõ-testület júniusi
ülésén napirend elõtti szólalt
föl dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester. Az Önkormányzati Hírek újság elõzõ
lapszámának 3. oldalán már
írtunk arról, hogy az alpolgármester hogyan szembesítette Zágráb Nándort a folyamatos
hazugságaival,
kezdve a Gyopár úti garázssor elbontásával, a Dalmady
iskola felszámolásával, az új
nagykõrösi konzervgyár építésével. Most további részletet olvashat a fölszólalásból:
„A testület két részbõl áll:
vannak a Fideszes képvise-

lõk, akik az emberek oldalán
állnak és tenni akarnak, dolgozni akarnak, fejleszteni
szeretnék a várost és van továbbra is a sötét oldal, akik
ártani és rombolni akarnak.
A Víziközmû Társulat kapcsán is már többször elmondtuk, nem gyõzzük elégszer
hangsúlyozni, hogy amit mi
ígértünk, azt teljesítettük.
558 millió forint támogatást
nyújtott az Önkormányzat
minden
érdekeltnek,
a
Víziközmû Társulatok keresztül. Mi fölszólítottuk a
Víziközmû Társulatot a legutóbbi alkalommal is, hogy
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ezt fizesse ki mindenkinek a
94.000 forintot, akit megillet. Mi teljesítettünk, átutaltuk az 558 millió forintot.
Azt is, ahogy már korábban
többször elmondtuk, felszólítottuk a Víziközmû Társulatot, arra kértük az emberek
érdekeit képviselve, számoljon el a lakossággal. Számoljon el, hogy igenis, kit menynyi pénz fog illetni azután,
hogy abbahagyja, megszünteti a tevékenységét. És az
Önkormányzat kifejezésre

juttatta, hogy nem kíván ezzel az összeggel élni, ami jelenleg a Víziközmû Társulatnál van. Ez a tagokat illeti
meg! Ez az összeg a tagoknak
jár! (…)” – fogalmazott határozottan dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester napirend elõtti fölszólalásában.
A testületi ülésen elhangzottakból az Önkormányzati
Hírek jövõ héten megjelenõ
lapszámában is olvashatnak
további részleteket!
Horváth Tibor

A Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

költségvetési ügyintézõ
munkakör betöltésére.
Képesítési elõírás: Gazdasági középiskolai végzettség;
vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai,
banki ügyintézõi, informatikai, mûszaki, logisztikai,
menedzserasszisztens szakképesítés; vagy felsõoktatásban szerzett
gazdaságtudományi szakképzettség.
Foglalkoztatás: határozatlan idejû teljes munkaidõs
köztisztviselõi jogviszony.
A részletes pályázati felhívás Nagykõrös város honlapján
(www. nagykoros.hu) és a Közszolgálati Állásportálon
(www. kozigallas.gov.hu) megtekinthetõ.
Benyújtási határidõ: 2018.augusztus 6.
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Dr. Czira Szabolcs polgármester:

„Öröm és siker, hiszen új érték,
nem akármilyen érték született”
Az „Arany János és családja” szoborkompozíciót 2018. június 29-én
avattuk fel Nagykõrösön, a megújult
Hõsök terén. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Czira Szabolcs, városunk polgármestere is, az alábbiakban részleteket olvashatnak a
beszédbõl.
„Ma, amikor itt állunk, hálás szívvel tekintünk az Arany János Emlékbizottságra és Magyarország Kormányára, hogy több mint 1 milliárd
forinttal támogatta az Arany János
bicentenáriumhoz kötõdõ nagykõrösi program megvalósulását. Ezen
program része volt ezen szoborkompozíció megálmodása is. Köszönjük
ezt az összeget, melybõl számos
program valósult meg, több Aranykiadvány készült, biztosította a szoborkompozíciónak a finanszírozását,
és azt is segíti, hogy megújulhat az
Arany János Múzeum. Hisszük,
hogy programunk megvalósításával
hozzájárulunk azokhoz, hogy Hazánk és Nemzetünk hû maradhasson
Arany szelleméhez. Köszönjük! S köszönöm mindazok munkáját, tanácsát, akik jóindulattal álltak a bicentenárium alkalmából felvállalt programhoz. Köszönöm, hogy segítették,
támogatták ez idáig is ennek megvalósulását. Csak így, együtt sikerülhetett eljutni a mai napig. „A nagy magyar Alföld kellõs közepében álljon
itt ércmása örök intõjelnek, hogy addig marad meg ez a föld magyarnak,
míg rajta virágok, népdalok terem-

nek, s dalunk magyarán zeng és magyarul
érez. Hazám, légy hû mindig Arany szelleméhez.” – Ezen sorokkal zárul Szabolcska Mihály Alkalmi ódája, melyet az innen néhány
lépésre lévõ, Templomkertben álló Aranyszobor 1910-es avatásán szavalt el. Több
mint egy évszázad telt el, s ezen sorok ma sem
kevésbé aktuálisak, mint akkor. Szobrot avatunk ma. Szobrot, melyet jelnek szánunk. Jelnek, mi emlékeztet mindenkit Arany Jánosra,
emlékeztet mindenkit Nagykõrösre, emlékeztet mindenkit a családok erejére. Arany János, aki a magyar irodalom egére fénylõ csillagként tette fel Nagykõröst. Arany Jánosra,
aki mérföldkõ a magyar irodalomban, óriási

tehetség és irodalmunk iránt rendkívüli elhivatottsággal bíró ember. (…)”
„Az elmúlt másfél évtized összefogásával
Nagykõrös lakosai kiemelkedõ, csodálatos
dolgot vittek véghez. Ez az erõ elõtte is ott élt
a nagykõrösiek szívében, még ha szunnyadt is.
Nekünk azóta sikerült lángra lobbantanunk,
most pedig õrizni és tovább kell táplálni ezt a
lángot. Ezt pedig munkával és szorgalommal
érhetjük el. Nagyon sok munka elõzte meg,
hogy ma a siker és az öröm és a hálaadás napján itt állhatunk. Öröm és siker, hiszen új érték, nem akármilyen érték született. (…)” –
mondta el többek között ezeket a sorokat dr.
Czira Szabolcs polgármester a június 29-ei
szoboravatáson tartott ünnepi beszédében.
Horváth Tibor

A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben megkezdett
bankjegycsere programja a lezárásához közeledik, a bankjegysorozat utolsó elemeként pedig
megújul az 500 forintos címlet is. Az új bankjegyek 2018. július 4-tõl már törvényes fizetõeszközzé válnak.
4
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Kõrösi Újság:
igazságügyi orvos szakértõt
kértek Kustár Tamásra

Kedves Szülõk!
A Nagykõrösi Városi Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda Ifjúság
úti óvodájának festése és mázolása a vártnál több idõt vesz
igénybe, ezért 2018. július 16-tól a Kossuth Lajos és Ifjúság
úti intézményekbe járó, nyári ügyeleti ellátást igénylõ gyermekek óvodai elhelyezését – további kiértesítésig – a Kárász úti
óvodában (2750 Nagykõrös, Kárász u. 1. Tel.: 53/351-924)
tudjuk biztosítani.

Megértésüket köszönöm:
Talamon Attiláné, intézményvezetõ

A Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 5.)

portaszolgálat

Illusztráció! Igazságügyi orvos szakértõ vizsgálhatja
Kustárt?
Egy per tárgyaláskor kérték azt a bíróságtól, hogy
igazságügyi orvos szakértõ vizsgálja meg Kustár
Tamás Balázs független települési képviselõt, exalpolgármestert – errõl számolt be a Kõrösi Újság. Balla
Kriszta azt is megírta, hogy „állapítsa meg, hogy
szenved-e delírium tremens tünetegyüttesben vagy más
téveszméket okozó kóros tünetben”. A bíróság egyelõre
nem rendelte el, hogy igazságügyi orvos szakértõ
vizsgálja ki Kustárt, így ezt most még nem tudhatjuk.
Horváth Tibor

munkakör betöltésére
alkalmi munkavállalót keres
Elvárások: érvényes erkölcsi bizonyítvány, egészségi alkalmassági
vizsgálat, önálló munkavégzés, kulturált, igényes megjelenés,
számítógépes gyakorlat, jó kommunikációs készség, pontosság,
megbízhatóság, felelõsségtudat.
Foglalkoztatás: alkalmi munkavégzés egyszerûsített foglalkozatás
keretében, óradíjas elszámolással.
Munkaidõ: hétköznap 15.30–23.30;
ünnep- és pihenõnap 7.00–24.00
További információ:a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájának irodavezetõjétõl az 53/550-310 telefonszámon kapható.

Folyamatos a fejlõdés:
elkészült az új parkoló,
megszerették a lakók

JÁRDAÉPÍTÉS
A HELMECZI UTCÁBAN!

Nagykõrös Város Önkormányzata minden évben igyekszik útés járdaépítéssel, felújítással segíteni a kényelmesebb, balesetmentes közlekedést a városban.
Öröm látni azt is, ha egy közösség tesz azért, hogy a város fejlõdéséhez, szépítéséhez hozzájáruljon, egyúttal saját magának a kényelmi szempontjait is meg tudja
valósítani. Ilyen a Nagykõrösi

Lakás- és Garázsszövetkezet által rendelt
járdaépítési munka
is, a Helmeczi utca
Kecskeméti úti végénél kiváló nagykõrösi szakemberek segítségével javulhatott
meg egy darabon a
járdaszakasz.
Csermák Károlyt,
a Nagykõrösi Lakásés Garázsszövetkezet elnökét telefonon kérdeztem, aki elmondta lapunknak, hogy saját önerõbõl valósítják meg a járdaépítést, és reméli, hogy ezzel is segíteni tudnak a városnak.
Kívánjuk, hogy az ott lakók,
arra sétálók örömmel használják
ezt a szép, térkõvel kirakott járdát.
Horváth Tibor
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Szinte mindig, délutánonként különösen tele van az
új, a város által önerõbõl kialakított parkoló, mely a
Szabadság tér 6. és a Kecskeméti út 1. épületek mögött
került megvalósításra. Mint
arról az Önkormányzati Hírek már beszámolt, a Cifrakertnél is pár héttel ezelõtt
került felújításra a parkoló,
ott a nagy forgalom szintén
indokolta ezt, hogy a városunkba érkezõ családok, a
játszótérre kilátogató kõrösiek is kényelmesen igénybe

tudják venni. A Szabadság
tér 6. és a Kecskeméti út 1.
épületek mögötti terület felszabadítása után egy közel
300 m2-es terület került
hasznosításra, itt a lakosok
igényeit figyelembe véve
parkoló került kialakításra,
természetesen ingyenesen lehet letenni a gépjármûvet,
ugyanis a városvezetés erre
az évre sem vezetett be parkolási díjat, más városokkal
ellentétben nálunk továbbra
is díjmentes a parkolás.
Horváth Tibor
5
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Rövid idõn belül
elkezdõdhet a Nagykõrösi
Piac építése, fejlesztése

Hirdetés

Hamarosan elkezdõdhet a
Kálvin téri piac csarnoképítése és a környezõ, a városi
fenntartásban lévõ utcák
korszerûsítése. Ismételten
szeretnénk kiemelni, hogy az
Ady Endre út nem a város tulajdona, ahogy a Kecskeméti
út sem, azokhoz a város nem
nyúlhat, mivel a KÖZÚT kezelésében van. A piac mögötti és oldalsó utcái viszont elkészülnek, nagyon megértek
már a felújításra, szükséges.
A csarnoképület ötlete pedig
szintén minden ember tetszését elnyerte, egy fedett csarnok télen és esõben is kiváló
választás, aki a helyi piacon,
a helyi termelõktõl, kofáktól
Hirdetés

akarja beszerezni a mindig
friss portékát. A felépítményeket már elbontották, a
munkaterületet kiszalagozták, a Víztorony alatti területen, illetve a „használtcikk
piac” helyén pedig elindult
az ideiglenes piactér, ahol
ugyanolyan finomságokhoz
lehet jutni, mint az áttelepülés elõtt.
Azt is fontos kiemelnünk,
hogy az értékek biztonságának érdekében kamerarendszer épült ki, ez is arra szolgál, hogy védje az elárusítóhelyeket. Reméljük a felújítás, csarnoképítés pedig idõben elkészül és minél hamarabb vissza tudnak költözni a
bérlõk, ez mindenki érdeke.
A lakosság és az árusok döntõ többsége szerencsére a közös cél mellett áll, támogatják ezt a fontos projektet.

Folytatjuk!
Horváth Tibor
PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4299 Ft

8499 Ft

Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

6

Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200
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Prõhle Gergely: „ E z

jól jelzi egy alföldi kisváros
mérhetetlen jelentõségét és jelentõs szellemi erejét”

Az „Arany János és családja”
szoborkompozíciót 2018. június 29-én avattuk fel Nagykõrösön, a megújult Hõsök terén.
Az ünnepségen beszédet mondott Prõhle Gergely, a Petõfi
Irodalmi Múzeum fõigazgatója
is, az alábbiakban részleteket
olvashatnak a beszédbõl.
„Ez a szobor, ami mögöttem áll
és leleplezendõk vagyunk, ez valóban, ahogy polgármester úr is
mondta, a Családok Évében a
család erejét mutatja, és ezáltal azt
a meghittséget sugározza, amit reménység szerint mindnyájan ismerünk, és ami a nemzet léte
szempontjából legsúlyosabb napokban is kinek-kinek erõt adhat.
Arany János egy olyan idõszakában az életének élt itt Nagykõrösön, amirõl bátran mondhatjuk
el, hogy a legnehezebb volt. Ne
felejtsük el, hogy a politikai helyzet önmagában súlyos terhet rótt
mindenkire, aki a magyar szabadság és nemzeti függetlenség ügyét
fontosnak tartotta. (…)”

„Késõbb, már itt Nagykõrösön, egy nagyon érdekes szellemi közegbe kerül, hiszen ne felejtsük el, hogy ebben a gimnáziumban annak idején az ország
legjobbjai tanítottak, és az,
hogy õ ide jött, az, hogy õ
9 éven át itt nem magába fordulva, egyfajta keserûségtõl áthatva próbálta volna csak úgy
átélni, átvészelni ezt az idõszakot, ez mutatja a szellemi nagyságot, ami Arany Jánosé volt, és
azt a fantasztikus életerõt, ihletet, ami dolgozott benne. (…)”
„Amikor 9 éven át Arany János Nagykõrösön volt, én azt
gondolom – Polgármester Úr
büszke szülõvárosára, és Önök
is méltán büszkék szülõvárosukra –, de én pesti aszfaltbetyárként azt gondolom, mondhatok
Önöknek annyit, hogy ez jól jelzi egy alföldi kisváros mérhetetlen jelentõségét és jelentõs szellemi erejét. Az, hogy annak idején ebben a súlyos politikai
helyzetben errõl a helyrõl ilyen

üzeneteket fogalmazott meg,
hogy itt sikerült azt a szellemi
környezetet kialakítani, azt a
lelkiállapotot megélni, amibõl
ezek a fantasztikus versek születtek. Ez ennek a városnak a
fantasztikus mikroklímáját, a
Genius locit, a hely szellemét és
azt a lelki-szellemi erõt idézi,
ami meggyõzõdésem szerint
mind a mai napig jellemzõ rá.

Nagykõrös újra gyõzött és folytatjuk!

Felújították a Városi Óvoda Kárász
utcai tagóvoda tálalókonyháját!

Örömmel adjuk közre, hogy
a hét során felújították a Városi Óvoda Kárász utcai Tagóvoda tálalókonyháját, hamarosan innen kapják meg

az ovisok a finomságokat,
igazán szép, esztétikus konyharész került kialakításra.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester a kivitelezés nap-
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ján látogatott el az oviba,
ahol Talamon Attiláné óvodavezetõvel együtt tekintették meg az elkészült tálalókonyhát, és megállapították,
hogy szuper lett. A Városi
Óvodák folyamatosan fejlõdnek, tavaly egy nagy
energetikai felújításon mentek keresztül, idén pedig már
elkészült ez a szép tálalókonyha, valamint nagy, teljes
körû festési munkák zajlanak
több tagintézményben is. Kívánjuk, hogy örömmel használják az ott dolgozók, a szülõk, a gyermekek megelégedésére. Mert Nagykõrösön
tényleg nagyon jó gyermeknek lenni!
Horváth Tibor

A szobor, ami elõtt állunk, sajátos kompozíció. Az eredeti
fényképet, amelyet Országh Antal készített 1863-ban, azt az elmúlt évben fedeztük fel az eredetijét, egy magángyûjtõ birtokában volt, s onnan került a Petõfi Irodalmi Múzeum tulajdonába. (…)”
„Én azt hiszem most, hogy
szoborba öntve ez a fénykép itt
van Nagykõrösön, ráadásul a
Hõsök terén, ez jelzi a hétköznapi hõsök jelentõségét, aki a
maga helyén, családi körben,
szakmai kiválósága által, vagy
akár gyerekeit nevelve a mindennapok hõse. Ez méltó hely
egy család szobrához, jelzi azt,
hogy Arany János milyen módon lett példaadó alakja a magyar irodalomnak, a magyar
kultúrtörténetnek, a józan hazafiság által, azzal a meggyõzõdéssel, hogy lehet szolgálni a hazát
kinek-kinek a saját helyén, akár
családi körben, és jelzi azt is,
hogy egy 1863-ban készült
fénykép miképpen tud hatni
még a 21. század elején is.
Gratulálok a városnak, gratulálok Szabó Györgynek. Kívánom
kedves mindnyájuknak, hogy
Arany János szellemét, legyen
az akár a közéleti hatása, akár a
családi jelentõsége, meg tudják
õrizni és érvényesíteni tudják
mindennapjaikban. Isten áldja
Arany János emlékét, a szobrot
ezennel felavatom” – fogalmazta meg ünnepi gondolatait
Prõhle Gergely, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója.
Lejegyezte: Horváth Tibor
7
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Újra Nagykõrösön
az év egyik
legjobban várt
koncertsorozata!

A Kárász utca
aszfaltozása is megtörtént
– kiváló ütemben halad
az Október 23. tér
úthálózatának rehabilitációja!
FOLYTATJUK!

Immár 9. alkalommal kerül
megrendezésre Bordás József gondozásában a Dob
Mánia Tábor, az utóbbi 4
évben pedig már Nagykõrös
ad helyet ennek a kiemelkedõ, az Emberi Erõforrások
Minisztériuma által is támogatott eseménysorozatnak.
Esténként, 20 órától pedig
megtelik érdeklõdõkkel a
Toldi iskola udvara, ahol
sztárfellépõk szórakoztatják
a közönséget, valamint színpadra állnak a táborlakók is,
hogy közösen zenéljenek a
példaképeikkel. A IV. Kõrösi
Zenés Esték koncertsorozatra a belépés, ahogy eddig

8

minden évben, most is ingyenes volt. Idén, lapzártánk
elõtt fellépett Kökény Attila
szerzõi esttel (képeink itt készültek), valamint Baricz
Gergõ „Best of AC/DC” mûsorával, de itt volt Tabáni
István, Csongor Bálint és
Nádor Dávid is, lapzártánk
után. Felcsendültek Queen
számok, de Michael Jackson
rajongóinak is sikerült örömet okozni. A rendezvényt
Nagykõrös Város Önkormányzata idén is támogatta a
kulturális keretbõl, 600.000
Ft-tal. A nyitónapon köszöntõt mondott dr. Czira Szabolcs polgármester, aki örömét fejezte ki, hogy Nagykõrösön talált otthonra a tábor.
A rendezvényen részt vett
mások mellett Szabóné Irházi Zsuzsanna, az oktatási
szakbizottság elnöke is.
A koncertsorozatról készült
képeinket és kis videóinkat
megtalálják az Önkormányzati Hírek facebook oldalán! Folytatás következõ
lapszámainkban is!
Horváth Tibor

Folytatás az 1. oldalról…
Nagyon jól haladnak az Október 23. tér, a Gát utca és a
Kárász utca felújítási munkálatai, ott jártunkkor éppen a
Kárász utcában voltak fölvonulva a nagy munkagépek,
aszfaltoztak ugyanis. Szerencse, hogy az idõjárás is kedvez a projektnek. Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és
a választókörzet képviselõje,
Kiss Attila Csaba (FIDESZKDNP) a helyszínen tekintet-

te meg a munkát, egyeztettek
a kivitelezést végzõ szakemberekkel. Megállapították,
hogy nagyon jó, erõs, strapabíró utakat kapnak a nagykõrösiek, az ott élõk. Nagyon
ráfért erre a városrészre is a
felújítás, sok száz nagykõrösi
álma válhatott ezzel valóra a
közlekedés tekintetében biztosan, a lakók pedig örömmel látták, hogy az ígéret
megvalósul.
Horváth Tibor

FELHÍVÁS!
Filmforgatásra keresünk 1960–70-es
évekbeli jármûveket. Cégünk TV filmet készít
Béres József életérõl.
A filmünkhöz keresünk:
– Fekete Volgát M21
– 1200 Bogár
– Fekete 123 Merci
– Busz: Robur, Ikarusz 1960–70 es évekbõl
Kapcsolat: Cservenyi Tamás (tel.: 06-30/558-1000)
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Semmelweis nap Nagykõrösön
Nagykõrösön július 5-én
rendezte meg a Nagykõrösi
Rehabilitációs Szakkórház és
Rendelõintézet a Semmelweis napot, melyre az intézmény dolgozóin kívül immár
hagyományosan a nyugdíjasaikat is meghívták. Dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester mondott beszédet,
megköszönve az egészségügyi dolgozók munkáját
Nagykõrös Városvezetése
nevében is.

Szerkesztõségünk nevében is
szeretettel gratulálunk a kitüntetetteknek és kívánunk
valamennyi
egészségügyi
dolgozónak további jó munkát, erõt, egészséget, hiszen
nagy szükség van rájuk!
FÕIGAZGATÓI
DICSÉRETET KAPTAK:
Cziráné Kádár Julianna,
Fakan Antal, Gyarmati
Katalin, Juhász Edit,
Kis Szilvia, Kis Sarolta,
Nagy Brigitta, Pásztorné
Czeczon Valéria,
Pásztorné Kucsera Ibolya,
Ragóné Kis Erika,
Sáfár-Balázs Tímea,
Siposné Kecskés Tímea,
Szûcs Mónika, Szûcsné
Balog Andrea,
Vég Róbert
(Csoportkép a címoldalon)

Tankó Ágota fõigazgató aszszony kiemelte, hogy hármas
évfordulót ünnepelnek ebben az évben, mert 650 éves
Nagykõrös Városa, a kórház
alapkövét 25 éve tették le, és
az idei év Semmelweis Ignác
emlékév, melyen az anyák
megmentõje születésének
200. évfordulóját ünneplik.
Az intézmény részérõl az új
ápolási igazgató Cséplõ Viktória mondott Semmelweis
napi beszédet. A jelen lévõket fantasztikus mûsorral
kápráztatta el a kórház énekkara. Tankó Ágota fõigazgató asszony a kórház 13 dolgozójának adott át fõigazgatói dicséretet.

Az „Ápolók Nemzetközi
Napján” Társi Jánosné Pro
Sanitate kitüntetésben részesült.

Dr. Körtvélyesi Attila beszédében kiemelte, hogy az,
hogy ezt a munkát hogyan
végzik az egészségügyi dol-
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gozók, annak van egyismérve, és egy fokmérõje, az,
hogy a lakosság, hogyan érzi
magát. Ebben a nagykõrösi
kórház büszke lehet magára,
mert a nagykõrösi emberek,
illetve az országból idejövõ
betegek mind elismerõen
nyilatkoznak és elmondják,
hogy milyen szakszerû munka folyik, milyen jó egészségügyi csapat van, milyen
jó a kórház személyi állománya, és ami a legfontosabb,
szívüket, lelküket beletéve a
legfõbb céljuk az, hogy innen az ember boldogan,
gyógyultan mehessen haza.

ség van, hogy az egészségügy
minél több forráshoz jusson.
Szeretném még egyszer megköszönni az Önök áldozatos
munkáját Semmelweis nap
alkalmából. Remélem, hogy
Önök is érzik az emberek
háláját, és érzik azt, hogy
mennyire számítanak az emberek Önökre.”

„Az egészségügyi dolgozókat, az orvosokat, ápolókat
és bárkit, aki az egészségügyben dolgozik, igenis fontos
lenne, hogy a társadalom
megfelelõen megbecsülje. Az
egészségügyi dolgozói béremelés, mely elkezdõdött,
annak folytatódnia kell.
Igenis itt az ideje, hogy az
egészségügyi dolgozók érezzék, hogy meg vannak becsülve, és az, amilyen fontos
szerepet betöltenek, annak
megfelelõen legyen elismerve. Ebben szerintem mindannyian egyetértünk. Szüksége van az egészségügyre az
embereknek, és arra is szük-

Képgaléria, video facebook
oldalunkon!

Dr. Körtvélyesi Attila beszéde végén egy szép csokor virággal köszönte meg Tankó
Ágota fõigazgatónak és rajta
keresztül a kórház minden
dolgozójának a munkáját.
Lõrinczy Veronika

Hirdetés

Értesítjük kedves Ügyfeleinket, hogy a piacon lévõ Piaci Zöldséggyümölcs és Baromfi
Üzlet elõreláthatólag
2018. július 1-tõl a
Kecskeméti út és a Puskás Tivadar utca (volt
Domján Bútorbolt) helyére költözik. Megértésüket köszönjük!
Erzsike és Szilvi
9

28-10.qxd

2018.07.10.

16:16

Page 10

Egyéves szülinap
a Csuda csikó tanyán

Ünnepléssel, játékkal, vidámsággal telt egyesületünk születésnapi programja. Kenyérlángost és
lekváros buktát is sütöttünk, lovagoltunk, nemezeltünk, íjászkodtunk,
megismertük a jurtát, a
földházat. A programot
feledhetetlenné tette a
szabadtéri séta. Volt alkalmunk állatokkal barátkozni, játszani is. A

napot közös testedzéssel,
tornával zártuk. Ilyen
volt a mi szülinapunk.
Ha Te is szeretnél csatlakozni egyesületünkhöz.
várunk sok szeretettel!

– Drágám, szeretnél egyszer egy hatalmas, kék, sok-sok
lóerõs kocsiban utazni, amelyet nem kell vezetni, mert
sofõr ül a volán mögött? – kérdezi az egyszeri civil elnök
a feleségét.
– Igen, ez nagyszerû lenne!
– Akkor gyere, szálljunk fel a buszra!

Átadták a diplomákat
a Tanítóképzõ
Fõiskolai Karon

Keressen bennünket a
facebookon!
Kõrös Környéki
Nagycsaládosok
Egyesülete

Hirdetés

Szeretne egy dinamikus, céltudatos csapat tagja lenni?
Cégünk, a

Csatornatisztító gépkezelô munkatársat
keres

csatornaszolgáltatási üzemébe
azonnali munkakezdéssel.

nagykôrösi

A munkakörben ellátandó feladatok:
– a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatási területén, a szennyvíz és
csapadékvíz csatornahálózaton,
csatorna és mûtárgytisztítási,
szennyvíz szállítási feladatok
végrehajtása
– külsõ megrendelésre végzendõ csatorna és mûtárgytisztítási, szennyvízszállítási bérmunkavégzés
– az elvégzett munkák dokumentálása, gépjármû menetokmányok vezetése
– gépjármûvezetés, csatornatisztító, szippantó felépítmény
kezelése.

VICC SÁV

Az ideális jelölt:
– szakmunkás végzettséggel és
– „C” kategóriás gépjármû
vezetõi engedéllyel rendelkezik
– precíz, pontos, a munkavégzésben
– kiegyensúlyozott, megbízható személyiség.
Elõnyként értékeljük a GKI kártya meglétét.

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ
Fõiskolai Karának Tanévzáró Istentiszteletére és Diplomaátadó Ünnepségére július
1-én, vasárnap 10 órai kezdettel került sor a Református Templomban. Az
Istentiszteleten Prof. Dr.
Zsengellér József fõtiszteletû úr, az Egyetem rektorhelyetteseszolgált igehirdetéssel. Dr. Szenczi Árpád dékán ünnepi beszédében a
2017–18-es tanév fonto-

sabb eseményeit emelte ki.
Nagykõrösön összesen 114en vehették át a végzettségüknek megfelelõ oklevelet.
A diplomaosztó
ünnepségrõl bõvebben
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán
olvashat.
Lapunkat
a Károli Gáspár
Református Egyetem,
Tanítóképzõ Fõiskolai Kar
tájékoztatta

Hirdetés

Ön pont ilyen?
Várjuk a jelentkezését!
Amit kínálunk:
– versenyképes bér és juttatási csomag
– kiszámíthatóság, biztonság,
nyugodt munkahelyi légkör
– kihívást jelentõ mindennapi
feladatok

Fényképes szakmai önéletrajzát az info@bacsviz.hu e-mail címre
várjuk 2018. július 31-ig.
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KUSTÁR 11 ÉVE ÜL BENNE A VÍZIKÖZMÛ TÁRSULATBAN!

Õ volt az önkormányzat delegáltja!
„Mi azt hittük, hogy szakértõ és
mi azt gondoltuk, hogy ért a
dolgokhoz” – kezdte hozzászólását, válaszát dr. Czira Szabolcs
polgármester, reagálva Kustár
Tamás Balázs független képviselõ, ex-alpolgármester napirend
elõtti fölszólalására.

„Mást nem tud csinálni,
csak vádaskodik. Mondja,
hogy teljesítette, amivel mi
megbíztuk. Egyáltalán nem
teljesítette, amivel mi megbíztuk.” – folytatta válaszát dr.

dani, hogy az önkormányzat
nem képviseltette magát. (…)
2014 után is, mint önkormányzat képviselõ részt vett az üléseken, tehát 11 éven keresztül
részt vett az üléseken. Ha baj
volt, ha úgy látta, hogy az Intézõ
Bizottsággal probléma volt, ha az
elnökséggel probléma volt, azon
csodálkozom, hogy eddig miért
nem tett javaslatot? Most elkezd
vádaskodni, hogy kinek kellett
volna ott ülni? Önnek, 11 éven
keresztül minden lehetõsége megvolt arra, hogy megtehette volna
a megfelelõ észrevételeket.” –
mondta el dr. Czira Szabolcs
polgármester, Kustár napirend
elõtti fölszólalására reagálva.

Itt arról van szó, hogy a 2018.
május 31-ei testületi ülésen kapott egy megbízást a képviselõtestülettõl. (…) Sajnálom, hogy
nem hajtotta végre, továbbra is
érvényben van, várjuk, hogy
Czira Szabolcs polgármester, aki Kustár Tamás Balázs a következõ
azt is elmondta: „Az 54/2018-as ülésen beszámol. Ha be akar
önkormányzati döntést, amiben egyáltalán számolni… Nem váfölhatalmaztuk Kustár Tamást, daskodni kell, komolyan
hogy mire adjon válaszokat és mondom Kustár Tamásnak,
járjon el a Víziközmû Társulat- hanem azt szeretném kérni,
nál, ezeket ön nem teljesítette. hogy a lakosság érdekében
(…) Ön, Kustár Tamás Balázs, a járjon el. Ne politikai haszon2007-es alakuló gyûlést levezet- szerzés céljából, mint nagyon sote úgy, mint alpolgármester, kan teszik. – többek között errõl
mint az önkormányzat delegált- is beszélt dr. Czira Szabolcs polja. 2007-tõl 2014-ig, mint al- gármester hozzászólásában.
polgármester vett részt az üléseHorváth Tibor
ken. Tehát még azt se lehet monXIII. évfolyam, 28. szám • 2018. július 13.

Strapabíróbbá
válhat a Nagykõröst
Kecskeméttel
összekötõ útszakasz

Forrás: NIF Zrt.

Az elõzmény, hogy a képviselõtestület májusi ülésén arról döntött, hogy Kustár június 15-ig
járjon utána a felmerült kérdéseknek, melyekre ott helyben
nem tudott válaszokat adni és tájékoztassa a képviselõket és ezáltal a nagykõrösi polgárokat, például arról, hogy mennyi pénz áll
rendelkezésre, milyen anyagi jellegû juttatások voltak. Kustár 11
éve ül ott a Víziközmûben, mindenre rálátása kellett volna,
hogy legyen és anélkül is tájékoztatni kellett volna minden
évben a polgárokat, a képviselõtestületet, hogy erre bárki kérte,
vagy felhatalmazta volna. Most
azonban a testület kötelezte,
melynek nem tett eleget, nem
adta le tájékoztatóját június 15ig, helyette a balliberális sajtóban élte ki szereplési vágyát nyílt
levelek irkálgatásával.

11,5 tonnás tengelyterhelésûre növelik a
441-es fõút Kecskemét elkerülõ–Nagykõrös
szakaszát. A fejlesztés elõkészítésére, valamint a környezeti hatástanulmány, az engedélyezési és a kiviteli terv elkészítésére a
NIF Zrt. a zalaegerszegi Pannonway Építõ
Kft.-vel kötött szerzõdést nettó 224,86 millió forint értékben – derül ki a TED-en megjelent értesítõbõl. A kb. 10 kilométer hoszszúságú, 2x1 sávos szakasz burkolat megerõsítésének tervezése során szükséges felülvizsgálni és megtervezni:
– a csomópontokat és a buszmegállókat, valamint azok korszerûsítését/átépítését,
– a gyalogos és kerékpáros közlekedés
feltételrendszerét és annak javítását.
Az érintett hidakra is tanulmánytervet
kell készíteni, melyben be kell mutatni a
11,5 tonnás tengelyterhelés átvezetésének
lehetõségeit.
További részletek itt:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:N
OTICE:286077-2018:TEXT:HU:HTML&src=0
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IMPRESSZUM

Nyelvvizsgás sikerek
a Petõfi iskolában

A Nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános Iskolában tíz éve
folyik emelt szintû angol
nyelvi oktatás. Az idegen

Orvosi ügyelet
telefonszáma:

53/350-377
ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér
2018. július 14-15-én
Dr. Zsoldos Zoltán
Nagykõrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
2018. július 21-22-én
Dr. Modor Péter
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725;
06-20/375-77-50
Hirdetés

nyelvi munkaközösség kiemelt feladatának tekinti,
hogy nyolcadik év végére
minél több diák rendelkezzen államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
A négy éven át tartó szorgalmas tanulás meghozta
gyümölcsét. Az öt nyelv-

Önkormányzati Hírek

vizsgára jelentkezõ tanuló
mindegyike sikeresen túljutott a vizsga írásbeli és szóbeli részének megpróbáltatásain és szerzett középvagy alapfokú nyelvvizsgát.
A középfokú nyelvvizsgabizonyítvány boldog tulajdonosa: Demeter Léna 8. b
osztályos tanuló. Alapfokú
nyelvvizsga-bizonyítványt
Farkas Lili 8. b, Szabó Sándor 8. b, Szívós Kristóf Sándor 8. b és Szeleczki Csaba
8.b osztályos tanulók szereztek.
Felkészítõjük: Berényi Péter
Gratulálunk
a kiváló eredményükhöz!
Petõfi Iskola

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. július 9-tõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2018. július 16-tól
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján
Nagykõrös Város Önkormányzata
Kiadásért felelõs személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykoros.hu
Felelõs szerkesztõ: dr. Czira
Szabolcs, a szerkesztõbizottság
elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
18.1131 – Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Köves Béla
ügyvezetõ igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztõbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk idõpontja: hétfõ
12 óra.
Hirdetés

Híreinket,
képgalériáinkat kövesse
nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös Facebook
oldalunkon,
valamint
a www.nagykoros.hu
városi honlapon!

H

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Hirdetés

GyöngyHáz Tanoda
OKTATÁS:
Számmisztika ● Asztrológia ● Jobb agyféltekés
olvasás/tanulás technikák tanfolyam
Egyéni konzultációk:
●

Személyes horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
Éves horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
● Párkapcsolati horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
●

Tel.: 06-20/2-674-846
E-mail: sajathoroszkop@gmail.com
gyongyhaz.tanoda@gmail.com
www.lelkiegyensuly.hu
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Szerintem…
„Végtelen boldogságot érzek,
amikor erre a szoborra ránézek”

Dr. Makai Katalin:

Folytatás az 1. oldalról…
Akikkel a június 29-ei ünnepség után
beszélgettünk, kivétel nélkül tetszésüknek és csodálatuknak adtak hangot,
hogy egy ilyen gyönyörû köztéri alkotással, az „Arany János és családja” szoborkompozícióval gazdagodott városunk, a megújult Hõsök tere. Az Önkormányzati Hírek megkérdezte az
avatáson részt vevõ dr. Makai Katalin
fõiskolai docenst is, alább olvashatják a
szoborral kapcsolatos gondolatait.

Dr. Makai Katalin fõiskolai docens
kérdéseinkre válaszolva elmondta:
„Végtelen boldogságot érzek, amikor
erre a szoborra ránézek. Én itt éltem,
az Arany emlékek ápolása nagyon a
szívügyem volt és boldog vagyok, hogy
a nagy évforduló ilyen csodálatos eseménnyel zárulhatott. Azon túl is nagyon boldog vagyok, mert Szabó Gyuri
gyermekkori jó barátom, az elsõ szobrok mikor ide kerültek a nyolcvanas
években, én akkor mûvelõdésirányító
voltam és én nagyon bíztam õbenne.
Ezek a díjak, amikkel õ rendelkezik,
mutatják, hogy egy kiváló szobrászmûvész. Magáról a szoborról azt tudom elmondani, hogy fénykép alapján elkészíteni egy szobrot nem könnyû, de ezzel,
amit csinált, hogy Arany Jánost „kivette” a fényképbõl és igazán a szemlélõ
figyelmét azért Arany János ragadja
meg. Én ezt nagyszerûnek tartom. A fõigazgató úr elmesélte, hogy ennek a
képnek, ami egy sajátos a-korabeli
fényképnek milyen útja volt és nagyon
jó, hogy Nagykõrös ezt megtalálta és
az állam, a kormányzat ezt támogatta,

hogy ebbõl szobor lehessen. Ahol szobrok épülnek, ott boldogok az emberek.
Ez valami gyönyörû itt, tökéletesen illeszkedik a térbe. A tér maga gyönyörû, nagyszerû. Fél éve már nem itt
élek, de követem az eseményeket. Olvasom a mellékzöngéket is, ami miatt
picit szomorú vagyok, mert én azt gondolom, mint aki majdnem 70 évet ebben a városban élt, hogy boldognak kell
lenni, hogy találtunk egy ilyen fotót.
Abból kivágni a családhoz hozzá tartozó embert nem lehet és fölösleges, mert
akkor az hamisítvány lenne. Szerintem
így, ahogy van csodálatos és maga a
kompozíciónál Arany János van a középpontban, ennél fontosabb nem kell.
Csak gratulálni tudok mind az alkotónak, mind a városnak, ahhoz, hogy
meg tudta szerezni ehhez a kormány
támogatását, csak így tovább.” –
mondta el lapunknak nyilatkozva dr.
Makai Katalin.
Folytatás, további nyilatkozatok
a következõ lapszámainkban!
Horváth Tibor

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Nagykõrösi Járási Hivatal Kormányablak Osztályán
(2750 Nagykõrös Szabadság tér 4.)

2018. július 16-án (hétfõn)
technikai okok miatt
a várakozási idõ megnövekedhet.
Azonnali ügyintézés esetén kérjük, hogy keressék
fel a Ceglédi Járási Hivatal Okmányirodai és
Kormányablak Osztályait (2700 Cegléd Kossuth tér
1. és Cegléd Kölcsey tér 3. szám – Vasútállomás
alatti helyszíneken).
2018. július 17-én (kedden) 8.00–18.00 óráig a
megszokott rend szerint fogadjuk ügyfeleinket.
Köszönjük szíves türelmüket és megértésüket!
Dr. Nyíkos Tamás Antal
hivatalvezetõ
Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykõrösi Járási Hivatal
XIII. évfolyam, 28. szám • 2018. július 13.

MÛSOR
2018. július 13.; 14; 15.
15 óra A Sátán Fattya
(szinkronizált,
színes magyar
háborús filmdráma)
17 óra Egy burka, egy
nadrág
(szinkronizált, színes
francia vígjáték)
19 óra Ocean’s 8
– Az évszázad
átverése
(szinkronizált,
színes amerikai
akciófilm)

2018. július 20.; 21; 22.
15 óra Õsember
– Kicsi az õs, de
hõs! (szinkronizált,
színes angol-francia
családi animációs
film)
17 óra Ramen Shop
– Ízek a múltból
(japán nyelvû, színes
japán-szingapúri
filmdráma)
19 óra Szupercella 2:
Hades
(szinkronizált,
színes amerikai-kínai
akcióthriller)

További információ a www.korosikultura.hu honlapon,
a Kõrös Art Mozi menüpont alatt,
vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!
Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

13

28-14.qxd

2018.07.06.

21:30

Page 14

NAGYKÕRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI V.

Ebben a lapszámban a Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola kiváló diákjai szerepelnek:
Szabó Kálmán: Szlovákiai Palóc
Társaság történelmi esszéíró pályázata Nemzetk. I., „Jászok nyomában” történelmi, helytörténeti
verseny Megyei I.; Barta Gábor:
III. Molnár Franciska Nemzetk.
Judo Bajn. Nemzetk. I., Német
nyelvi verseny Megyei II.; Ragó
Noémi: III. Molnár Franciska
Nemzetk. Judo Bajn. Nemzetk.
III., Megyei Torna Diákolimpia,
egyéni össz. Megyei III., Arany
Kupa Orsz. Tornaverseny Orsz.
II., Megyei Torna Diákolimpia
Megyei I.; Kornyik Máté: XII.
International Judo Tournament
Josip Potnek judo verseny
Nemzetk. I., Euro Regional judo
verseny Nemzetk. I., Tóth Péter
Emlékverseny Nemzetk. I., Paksi
Atomkupa Nemzetk. I., Német
nyelvi verseny Megyei III.; Deák
Ákos Lajos: Kossuth Szövetség
történelmi esszéíró pályázat
Orsz. I., Angol nyelvi verseny
Megyei II., „Jászok nyomában”
történelmi, helytörténeti verseny
Megyei I.; Deák Botond Gyula:
Kossuth Szövetség történelmi
esszéíró pályázat Orsz. II., Angol
nyelvi verseny Megyei II., „Jászok nyomában” történelmi,
helytörténeti verseny Megyei I.;
Horváth Luca: Budapest Judo
Federation Orsz. I., Judo Diákolimpia Orsz. I., Megyei Torna
Diákolimpia egyéni össz. Megyei
II., Arany Kupa Orsz. Tornaverseny Orsz. I., Megyei Torna
Diákolimpia Megyei II.; Zsarnai
Máté: Magyar Bajn. Orsz. II.,
Mórahalmi Judo Kupa Orsz. I.;
Szunyogh Márk Zoltán: Kossuth
Szöv. történelmi esszéíró pályázat
Orsz. II.; Máthé Melinda Adrienn: Kossuth Szöv. történelmi
esszéíró pályázat Orsz. I.; Bende
Dorina: Kossuth Szöv. történelmi

14

esszéíró pályázat Orsz. I., Meselovagok napja – képzõmûv. verseny Megyei I., Hegedû hangszerszóló Városi I.; Fogarasi Fanni Erzsébet: Kossuth Szöv. történelmi esszéíró pályázat Orsz. I.,
Német nyelvi verseny Megyei
III., Hon- és Népism. Verseny
Megyei I.; Csernus Enikõ: Kossuth Szöv. történelmi esszéíró pályázat Orsz. I., Német nyelvi verseny Megyei I., Megyei Asztalitenisz Diákolimpia Megyei I., Honés Népism. Verseny Megyei I.;
Fekete Boglárka: DAR Történelmi Íjászverseny Orsz. I., U14
Orsz. Íjász Bajn. Orsz. I., Matematika alapmûveleti verseny Megyei II., Hon- és Népism. Verseny
Megyei II.; Palotai Marcell: Mátraalja teljesítménytúra Orsz. I.,
Matematika alapmûv. verseny
Megyei II., Német nyelvi verseny
Megyei III., Hon- és Népism.
Verseny Megyei II.; Zsarnai
Zsolt: Mercedes Benz Judo Kupa
Orsz. II., Tavaszi Judo Kupa
Orsz. I.; Biczó Bianka Zsuzsanna: Német nyelvi verseny Megyei
III., Idegen nyelvi német verseny
Megyei III.; Karsai Karsa Zsolt:
Német nyelvi verseny Megyei II.,
Kerékpáros Iskolakupa Városi I.;
Olasz Brigitta: Angol nyelvi verseny Megyei II.; Halász Martin
Holló: Pest Megyei Közgy.
Körny.védelmi Rajzp. Megyei II.;
Pavolek Dorka: Szép magyar beszéd verseny Megyei II.; Farkas
Fanni: Meselovagok napja – versés prózamondó verseny Megyei
I.; Pintér Ida: Meselovagok napja
– vers- és prózamondó verseny,
Angol nyelvi verseny Megyei I.;
Király Villõ: Meselovagok napja
– vers- és prózamondó verseny
Megyei I.; Hertling Viktória:
Megyei Torna Diákolimpia, egyéni össz. Megyei III., Arany Kupa
Orsz. Tornaverseny Orsz. II.,
Megyei Torna Diákolimpia Megyei I.; Pletser Lilla: Megyei Tor-

na Diákolimpia, egyéni össz. Megyei II., Arany Kupa Orsz. Tornaverseny Orsz. II., Megyei Torna
Diákolimpia Megyei I.; Határ
Ivett: Angol nyelvi verseny Megyei III., AMITA DANCE JAM
Magyar Látványtánc Szöv. Versenye Orsz. I., II. és III.; Füle Barbara: Méhecske matematika verseny Megyei III.; Tóbiás Fanni:
Meselovagok napja – képzõmûv.
verseny Megyei I.; Tót Nóra:
Meselovagok napja – képzõmûv.
verseny Megyei I., AMITA
DANCE JAM Magyar Látványtánc Szöv. Versenye Orsz. I., II. és
III., Angol nyelvi verseny Megyei
II.; Sallai Anett: Meselovagok
napja – képzõmûvészeti verseny
Megyei I., AMITA DANCE JAM
Magyar Látványtánc Szövetség
Versenye Orsz. I., II. és III.,
Arany Kupa Orsz. Tornaverseny
Orsz. I., Angol nyelvi verseny
Megyei II.; Beszkovszki Aletta:
Meselovagok napja – képzõmûvészeti verseny Megyei I.;
Szunyogh Petra: Meselovagok
napja – képzõmûvészeti verseny
Megyei I., AMITA DANCE JAM
Magyar Látványtánc Szöv. Versenye Orsz. I., II. és III., Német
nyelvi verseny Megyei II.; Kalmár Zsófia: Meselovagok napja –
képzõmûv. verseny Megyei I.;
Pesti Henrietta: Meselovagok
napja – képzõmûv. verseny Megyei II.; Károly Elizabet: Meselovagok napja – vers- és prózamondó verseny; Pletser Fanni: Megyei Torna Diákolimpia egyéni
össz. Megyei III., Arany Kupa
Orsz. Tornaverseny Orsz. I., Megyei Torna Diákolimpia Megyei
III.; Szûcs Erik: Meselovagok
napja – vers- és prózamondó verseny Megyei II.; Nyúl-Tóth Ramóna: Meselovagok napja – versés prózamondó verseny Megyei
III.; Fehér Cintia: „Zöldségek
fontossága a táplálkozásunkban”
Rajzp. Városi I.; Gulyás Patrícia:

Arany Kupa Orsz. Tornaverseny
Orsz. II., AMITA DANCE JAM
Magyar Látványtánc Szöv. Versenye Orsz. I., II. és III., Megyei
Torna Diákolimpia Megyei I.;
Balázs
Blanka:
AMITA
DANCE JAM Magyar Látványtánc Szöv. Versenye Orsz. I., II.
és III., Arany Kupa Orsz. Tornaverseny Orsz. I., Megyei Torna
Diákolimpia Megyei II.; Csõke
Csilla: AMITA DANCE JAM
Magyar Látványtánc Szöv. Versenye Orsz. I., II. és III., Német
nyelvi verseny Megyei I.; Nyilas
Antónia: Arany Kupa Orsz. Tornaverseny Orsz. I., Német nyelvi
verseny Megyei II., Megyei Torna
Diákolimpia Megyei II.; Fülep
Fanni: Arany Kupa Orsz. Tornaverseny Orsz. II., Megyei Torna
Diákolimpia Megyei I.; Szécsény
Mercédesz: Arany Kupa Orsz.
Tornaverseny Orsz. II., Megyei
Torna Diákolimpia Megyei I.;
Sárvári Szófia: Arany Kupa Orsz.
Tornaverseny Orsz. I., Megyei
Torna Diákolimpia Megyei III.;
Valkai Natália: Arany Kupa
Orsz. Tornaverseny Orsz. II.,
Megyei Torna Diákolimpia Megyei I.; Koszta Zita; Bodzsár
Linett; Bodzsár Atina; Kiss
Mirella: Arany Kupa Orsz. Tornaverseny Orsz. I., Megyei Torna
Diákolimpia Megyei III.; Gál
Viktória: Arany Kupa Orsz. Tornaverseny Országos I.; Bartalus
Nikolett; Hengán Vivien: Arany
Kupa Orsz. Tornaverseny Orsz.
I., Megyei Torna Diákolimpia
Megyei II.; Botocska Zsófia, Török Zita, Volt Csilla: AMITA
DANCE JAM Magyar Látványtánc Szöv, Versenye Orsz. I., II.
és III.; Buzsák Dorina: Arany
Kupa Orsz. Tornaverseny Orsz.
I., Megyei Torna Diákolimpia
Megyei II.; Dobóczi Levente:
Angol nyelvi verseny Megyei I.,
„Arany kora” komplex történeti
vetélkedõ Városi I.; Máthé Melinda, Andó Ferenc: Angol nyelvi
verseny Megyei I.; Horváth Dóra: Német nyelvi verseny Megyei
I., Hon- és Népism. Verseny Megyei I.; Barta Gábor: Német
nyelvi verseny Megyei I.; Nagy
István Márk, Tóth Fanni: Német nyelvi verseny Megyei II.;
Nagy Benjamin: Hon- és
Népism. Verseny Megyei II.;
Valkai Alíz, Bán Bettina, Hebõk
Sámuel, Szegecs Attila: „Arany
kora” komplex történeti vetélkedõ Városi I.
Gratulálunk!
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JÓ ÚTON JÁRNAK:
Dobogóra állhattak
a Nagykõrösi Kinizsi FC játékosai
– interjú Sohajda Márk elnökkel
mú csapatnál. Szerencsére sikerült nagyon jó
sportembereket találni, akik bõven túlteljesítették az elõzetesen elvártakat. Remek közösség alakult ki, ami egyben a siker kulcsa
is volt. Úgy gondolom, minden egyes játékos
ténylegesen a legjobbját is megmutatta az
idényben, azonban a játékosok az év végén
látták, ha még egy kicsi munkát hozzá tesznek, még a legfényesebb érem se lett volna
elérhetetlen! A kettes csapat Kõmûves Csaba
játékosedzõ irányításával is elõrelépett és újra – a tavalyi évvel ellentétben – dobogóra
állhatott. Az õ eredményük azért is kiemelendõ, hiszen szinte csak nagykõrösi focista
alkotja a csapatot.
A Nagykõrösi Kinizsi FC elsõ- és második
számú felnõtt csapata egyaránt bronzérmet
szerzett saját csoportjában, a 2017/2018-as
bajnokságban. Ebbõl az alkalomból készítettünk interjút Sohajda Márkkal, a Nagykõrösi Kinizsi FC elnökével, aki tavaly vette át
egy új vezetõséggel a szervezést, irányítást.
ÖH.: „BAJBAN VAN A NAGYKÕRÖSI
KINIZSI” – ezzel a címmel jelent meg egy
cikk 2017 áprilisában, a Heti Hírek újságban. Csattanós választ adott a Kinizsi és az
új vezetõség az elõzetes kritikákra?
Sohajda Márk: Azt gondolom, hogy igen.
Tény, hogy nehéz idõszakban vettük át a
Nagykõrösi Kinizsi FC vezetését. Mindössze
hét játékos volt az elsõszámú keretben és
még az sem volt biztos, hogy bennmarad a
csapat a Pest megyei elsõ osztályban. Nem
voltak tehát a legjobbak a kilátások, de tavaly
nyár óta csak olyan embereket sikerült a klub
kötelékéhez hozni, akik a sikert és az elõrelépést akarták az egyesületnél. Közös a cél,
„közös a hajó”, amit együtt húztunk, egy
irányba, így valósulhatott meg ez a remek
idény.
ÖH: Harmadik helyet érte el mindkét felnõtt csapat. Hogyan értékeled a csapat és a
játékosok teljesítményét, mi volt a siker kulcsa?
Sohajda Márk: A legfontosabb a „sikeredzõ”
megtalálása volt. Halgas István személyében
a bajnokság legfiatalabb vezetõedzõje érkezett Nagykõrösre, aki hihetetlen energiával
vetette bele magát a munkába. Pillanatok
alatt pozitív miliõt hozott az öltözõbe és a
tiszteletet is nagyon hamar kivívta. Együtt,
teljesen új keretet kellett építeni az elsõ száXIII. évfolyam, 28. szám • 2018. július 13.

ÖH: Látható, hogy mennyi munkát tettetek
bele Veszprémi Zsolt alelnökkel az egyesületbe, röviden foglald össze, hogy honnan
hova jutottatok egy év alatt.
Sohajda Márk: A sportszakmai elõre lepések
mellett, egy olyan háttér biztosítása volt a
cél, amely hosszú évekre megalapozza a
sportolni szeretõ nagykõrösi fiatalok jövõjét. Az alapvetõ sporteszközök beszerzése
mellett,a legfontosabb célként a 9 hektáros
sporttelep rendbetételét tûztük ki. Nagy
öröm számunkra, hogy a Nagykõrösi Önkormányzat mindenben segített és támogatott minket, gyakorlatilag közösen álmodtuk
meg a városvezetéssel a Kinizsi infrastrukturális fejlesztéseit. Elõször álom volt, majd
megszületett a terv, ezek után megíródott a
2018/2019-es évadra szóló pályázat, most
pedig várjuk a sikeresen elbírált határozatot.
Lépésrõl lépésre szeretnénk haladni, a székház megépítésé mellett, egy nagy mûfüves
pálya megvalósítása még az aktuális és egyben legégetõbb feladat. Egy pillanat alatt
nem lehet mindent gyökerestõl megváltoztatni, de ésszerûen, a város vezetésével és a
helyi vállalkozókkal összefogva, úgy gondolom, egy csodálatos jövõkép valósulhat meg
a Nagykõrösi Kinizsi FC-nél.
ÖH: Nem feledkezhetünk meg az ifi játékosokról, a gyermekekrõl, akik szintén meghatározó tagjai a Kinizsinek. Továbbra is fontosnak tartjátok az utánpótlás-nevelést?
Sohajda Márk: A legfontosabbnak! Hosszú
távú cél, hogy nagyrészt csak helyiek alkossák a felnõtt csapatot. Így is büszke vagyok
rá, hogy idén 3 tõsgyökeres nagykõrösi tizenéves srác tudott bemutatkozni a felnõtt

egyes csapatban. Õk remek példák a fiatalabbaknak, hiszen immár mindenki megkapja az esélyt, hogy bebizonyítsa, helye van a
legjobbak között. Az utánpótlás korosztályoknál rendkívül fontos az edzõ személye,
szerencsére itt is sikerült olyan személyeket
hozni a klubhoz, akik remek munkát végeznek és a gyermekek fejlõdéséért dolgoznak.
ÖH: Milyen célokat tûztök ki a következõ
szezonra? Miben kell erõsíteni, milyen posztokra érkeznek új játékosok? Esetleg van
már, akivel meg is állapodtatok?
Sohajda Márk: Szeretnénk stabil élcsapatot
Nagykõrösön, akik amellett, hogy sikeresek,
még a szurkolók számára is szerethetõ egységet alkotnak. Még több fiatalt kívánunk a
klubhoz igazolni, nem cél, hogy levezetni vágyó labdarúgók jöjjenek hozzánk. Ez ügyben
már elõre is léptünk, hiszen 9 akadémiáról,
vagy kiemelt utánpótláscsapatból érkezõ focista érkezik nyáron próbajátékra. A legnagyobb erõsítés azonban az, hogy gyakorlatilag teljes egészében együtt marad a csapat.
Mind a vezetõedzõ Halgas István, mind a játékosok Nagykõrösnek szeretnének sikereket elérni!
ÖH: A hazai meccseken és idegenben is erõs
szurkolói bázissal bír a klub, a buzdítás
mennyit tud hozzá tenni a csapat játékához?
Sohajda Márk: Mindig nagy büszkeséggel
tölt el, hogy a Pest megyei elsõ osztályban az
egyik legnagyobb szurkolói bázissal a Kinizsi rendelkezik! A játékosok azért is szeretnek kõrösön focizni, mert a Kinizsi szimpatizánsai, hihetetlen pozitív energiával töltik fel
õket mind a meccs közben, mind a meccs
után. A cél, hogy ez a bázis tovább nõjön,
szeretnénk, ha még nagyobb társadalmi esemény lenne egy-egy Kinizsi bajnoki meccs. A
„Kinizsi család” továbbra is a legnagyobb
sportegyesülethez köthetõ közösség városunkban és ezt meg kell becsülni, ápolni kell.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a szülõknek, szurkolóknak, támogatóknak és a városvezetésének, akik a kezdetektõl kiálltak és támogattak bennünket.
Nélkülük korántsem alakulhatott volna
ilyen fényesen ez az év!
ÖH: További sikereket kívánunk, és még
egyszer gratulálunk a fantasztikus eredményhez!
Az interjút készítette: Horváth Tibor
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Többszörös Európa Bajnok a Relevé Táncegyesület!

Brassóba indult a Relevé
Táncegyesület június 27-én 47
táncossal és közel 40 kísérõvel, az MLTSZ, azaz a Magyar
Látványtánc Sportszövetség 4
napos Európa Bajnokságára.

Öt koreográfiával versenyzett
az egyesület, s az óriási élmény mellett fantasztikus
eredményekkel tértek haza:
Mini (5-8 év) korosztályban, Musical, revü, steppduo
kategóriában Hoffer Hanna
és Holló Zsadányi Norman
Európa Bajnoki címet szerzett. Ez mellé még különdíjban is részesítette a két tehetséget a zsûri.
Gyerek (9-12 év) korosztályban, Pop formációban a
Junior csoport Let’s dance
produkciója szintén Euróba
Bajnok lett.
Ugyanez a csoport Gyerek,
Musical-revü, stepp formáció-

ban szintén Euróba Bajnok
csapat lett Cat’s koreográfiájával.
A Junior Plusz csoport táncosai Gyerek Pop formációban Hey Mama produkciójukkal ezüst éremmel tértek haza.
Junior (12-16 év) korosztályban pedig az Exotic csoport Pop Formációban a dobogó 3. helyén végzett Swish
koreográfiájukkal.
A táncegyesület vezetõje,
Horváth Melinda elmondta:
„Nincs szó arra, mennyire
büszke vagyok a táncosaimra.
Nagykõrös nevét méltán visel-

te a Relevé Táncegyesület Romániában is.”
Ritkaság számba megy,
hogy vidéken ennyi gyereket
megmozgasson a tánc, ráadásul ilyen eredményekkel. Ehhez elengedhetetlen az egyesület koreográfusának, Horváth Melindának kiváló szakmai tudása, állandó gyerekszeretete, a gyerekek szorgalma, táncszeretete és nem utolsó sorban a szülõk támogatása.
További képek következõ
lapszámunkban, valamint az
Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!

XXI. NYÁRI NAGYKÕRÖSI LOVAS TÁBOR
2. turnusa igazi osztálylétszámmal került megrendezésre

A gyermekek 5 éves kortól 16
éves korig megtalálhatóak a lovas táborban. A délelõtti és délutáni lóápolás, lovaglás, lovas

kocsikázás mellett nagyon kedvelt és hasznos idõtöltés a
kézmûves foglalkozás. Hétfõn
agyagoztak a táborozók Cseté-

né Judit tanárnõvel, kedd mindig a fafaragás napja, Karsay
Istvánné faragó népmûvésszel,
Margit nénivel. A héten még

volt batikolás, dekupázsolás,
körmönfonás, zsugorkázás, levendula fonás, levendula zsák
tömés Pethõné Éva óvónõvel,
játékos ló anatómia elõadás
Kõházi-Kis József leendõ állatorvos által megtartva. Péntek a
lovas túra napja, lovas fogatokkal, melyet lovasok kísérnek –
bejárva Nagykõrös tanyavilágának egy részét, a délután
záróprogramjai között a patkoló kovács munkájának megtekintése – interaktívan, patkódobó verseny és az egész héten
használt lovas felszerelések leápolása, hiszen egy hétre pihenni „mennek” a lovak és a
felszereléseik, hogy a 3. turnusra kipihenten álljanak készen.

