IGEN! ELKEZDÕDÖTT AZ OKTÓBER 23. TÉR FELÚJÍTÁSA IS!
Hamarosan épül a piaccsarnok, teljesen megújul a Múzeum épülete és már az Október 23. tér
Részletek lapunk 5. oldalán!
felújítási munkálatai is elkezdõdhettek.
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Ingyenes információs lap

Gyönyörû új mûalkotással
gazdagodott Nagykõrös

Ünnepélyes keretek között avatták fel
az Arany Jánost és családját ábrázoló
szoborkompozíciót 2018. június 29-én
délelõtt, mely Szabó György Munkácsy Mihály-díjas szobrászmûvész alkotása.
További részletek lapunk 11. oldalán!
TEKINTSÉK meg képgalériánkat és
videóinkat az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!

HUNFILA 2018 Országos Bélyegkiállítás

Nagykõrös adott otthont a 2018.
június 29. – július 1. között megrendezett HUNFILA 2018 Országos
Bélyegkiállításnak, mely nemzetközi
részvétellel került megtartásra.
További részletek lapunk 10. oldalán!

NAGYKÕRÖS VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK
2018. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉN
ALKOTOTT RENDELETEI
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
9/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Nagykõrös
Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl szóló
2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ – testületének
10/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Nagykõrös
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének az intézményeiben fizetendõ étkezési térítési díjakról szóló 36/2011.
(V. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ – testületének
11/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Nagykõrös
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.
(II. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ – testületének
12/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Nagykõrös
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a pénzben és
természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról és a
gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes
gondoskodás igénybevételi szabályairól szóló 19/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
13/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Nagykõrös
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a kitüntetõ
címek alapításáról és adományozásáról szóló 30/2010.
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

NAGYKÕRÖS, 2018. június 29.
Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes fõjegyzõ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

KIS AMBRUS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, vagy táviratban fejezték ki
együttérzésüket mélységes fájdalmunkban.
A gyászoló család

ÉRTESÍTÉS
„Tied a csend, a nyugalom.
Mienk a könny, a fájdalom.
Akartunk mi annyi jót és szépet,
de a sors mindent összetépett!”
Szomorú szívvel tudatja a család, hogy

Gyász
Kozma József (1941)
Fodor Györgyné
sz. Vízi-Nagy Katalin (1945)
Szûcs Ferencné
sz. Kocsis Mária (1937)
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KOZMA JÓZSEF
2018. JÚNIUS 24-én, életének
77. évében elhunyt.
Drága halottunk temetésérõl késõbb rendelkezünk.
Emléke szívünkben örökké él!
A gyászoló család
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„KI HAZUDIK FOLYAMATOSAN?

ZÁGRÁB NÁNDOR!”
Zágráb Nándor!
Ki hazudta azt, hogy
a Dalmady
iskola eladásra kerül?
Zágráb Nándor!

A címben szereplõ kérdést
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester tette fel a június
végi testületi ülésen, napirend elõtti fölszólalásában. A
választ is megkaptuk: Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök.
Elõtte azonban sor került
az év szembesítésére, dr.
Körtvélyesi Attila felsorolta
azokat az orbitális hazugságokat, mellyel Zágráb Nándor igyekezett megvezetni,
becsapni, átverni a nagykõrösieket. Úgy tûnik, Zágráb a

pártokat rendszeresen cserélgeti, de a hazudozás az
mindig megmarad, attól
nem tud megszabadulni. Õ
már csak ilyen ember, ha egy
pár megállóval késõbb száll
le a vonatról, ma nem lenne
itt és nem hazudhatna folyamatosan, hergelve ezzel a békés többséget.

„Ki is hazudta azt,
hogy a Gyopár utcai
garázssort eladják?
Zágráb Nándor!

Ki hazudta azt, hogy
a zeneiskola eladásra
kerül?
Zágráb Nándor!
Ki hazudta azt, hogy
konzervgyárat
építenek
Nagykõrösön?
Zágráb Nándor!
Ki hazudta azt, hogy
a piac
meg fog szûnni?

KI HAZUDIK
FOLYAMATOSAN?
ZÁGRÁB
NÁNDOR!”
„Zágráb Nándort én arra
kérem, hogy fejezze be a
hazudozást, fejezze be a
lakosság hergelését.” – kérte
nyomatékosítva napirend
elõtti fölszólalásában dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester.
Az alpolgármester napirend
elõtti fölszólalásának további részleteit az Önkormányzati Hírek újság következõ
lapszámában is olvashatják!
Horváth Tibor

Kustár, Tornyi, Zágráb nemmel szavazott a
gyermekek térítésmentes átmeneti ellátására

Június végi ülésén Nagykõrös
Város Önkormányzat képviselõ
– testülete arról is döntött, hogy
a gyermekek átmeneti ellátása
után nem kell gondozási vagy
térítési díjat fizetni. Az önkormányzat a kérelmezõ törvényes
képviselõ részére térítésmentesen
nyújtja a szolgáltatást, amennyi-

ben átmeneti, rendkívüli élethelyzet áll elõ. A többség szerencsére elfogadta az ezzel kapcsolatos rendeletmódosítást is,
ám sokak legnagyobb megdöbbenésére, három települési képviselõ erre NEMET mondott,
azaz ezek szerint õk fizettetnének a rendkívüli élethelyzetbe
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került gyermekek szüleivel az ellátásért, az átmeneti gondozásért. A szavazás eredménye szerint három települési képviselõ
szavazott NEMMEL. Kustár
Tamás Balázs, Tornyi Béla Ernõ
JOBBIK, valamint Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök, Jobb
Nagykõrösért Egyesület. Szomorú és érthetetlen.
Dr. Czira Szabolcs polgármester a képviselõ-testületi ülésen a következõ szavakkal kommentálta a történteket: „Tisztelettel azt szeretném mondani, és
kérem, hogy hozzuk majd nyilvánosságra, mert ebben a rendelet tervezetben az van, hogy a
gyermekek átmeneti ellátása,
gondozása térítésmentes. Tehát
akik nemmel szavaztak, az ellen
szavaztak, hogy térítésmentes

legyen a gyermekek átmeneti ellátása. Szeretném, ha ezt a lakosság is megtudná, hogy ki áll
az emberek oldalán.”
LV
Hirdetés
Nyiri Húsbolt Kft.
*NRRTSG+ T 
NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00
14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ! júl. 10–14.
Juhbeles virsli
Páros debreceni
Lecsókolbász
Csíkozott pacal
Lókolbász

1450,-/kg
1350,-/kg
790,-/kg
1290,-/kg
1790,-/kg

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

!@MJJēQSXēU@KHRkYDSGDSũ
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ÓRIÁSI SIKER

AZ V. KÕRÖSI MÖGGYFESZTIVÁL
Ahogy arról már korábban írtunk a Möggyfesztivál receptversenyére érkezett finomságokat a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban nyári gyakorlatukat
töltõ cukrász diákok készítették el Fekete Fanni szakoktató vezetésével. A szakszerû
zsûrizés során I. helyezést ért
el Illés Sándorné nagykõrösi
lakos Meggyes zuzmó süteményével, különdíjas lett
Kaliroda Mária szintén nagykõrösi lakos Gluténmentes meggyes habos
különlegessége. Gratulálunk!

❋❋❋
A már hagyományos
Kõrösi Möggyfesztivál
szombatján, azaz június 23-án
természetesen továbbra is a
möggy volt a fõszereplõ, hiszen már nyolc órától Serényi
Zsolt konyhafõnökkel, közismert nevén, a Tetovált Séffel
együtt kezdetét vette a fõzõverseny a Szabadság téri
möggysátorban, melyen mintegy 50 csapat vett részt.

Az alábbi eredmények születtek:
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Ital kategória: I. Galéria sörözõ; II. Cegléd és Térsége Ipartestület; III. Greznár Lászlóné
Édesség kategória: I. Ceglédi Hagyományéltetõ Baráti
Kör; II. Kõrös Környéki
Nagycsaládosok Egyesülete;
III. Nagycsaládosok Nagykõrösi Egyesülete

Zsûri által kiemelt kategória: I. Ceglédi Hagyományéltetõ Baráti Kör; II. Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal;
III. Nagykõrösi Roma Önkormányzat I. csapat

Profi kategória: I. Holiday
Cafe Étterem – Ócsai Tibor;
II. Möggyek Irsáról; III.
Wéber Tamás – Katona kifõzde, Kiskakas vendéglõ
Étel kategória: I. NEMSZOMJASOK; II. Nagykõrösi Motorosok és Veteránok; III. Möggyszemközt –
Nagykõrösi Humánszolgáltató Központ

Különdíjak: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíja:
Cegléd és Vidéke Unghváry
László Borrend; Földi László
országgyûlési képviselõ különdíja: Kölök möggyek – Nagykõrösi Városi Óvoda; TS
Gastro különdíja: Huszár Péter

Gratulálunk!
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IGEN!

ELKEZDÕDÖTT AZ
OKTÓBER 23. TÉR FELÚJÍTÁSA IS!

Hamarosan épül a piaccsarnok, teljesen megújul
a Múzeum épülete és már
az Október 23. tér felújítási munkálatai is elkezdõdhettek. A felújítás az
útfelületet érinti, nem járda és nem parkoló építését – a támogatást útépí-

tésre kapta a város a Belügyminisztériumtól, ez
célzott támogatás, másra
nem fordítható. Régóta
várt beruházás valósul
meg. Remélhetõleg lesznek újabb pályázati sikerek még, melyekbõl tovább tud fejlõdni ez a vá-

MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS
FÕHAJTÁSSAL
ÉS FEHÉR RÓZSÁVAL!

Az Országgyûlés 2012. március
26-án nyilvánította a kuláküldözés idején tönkretett magyar
gazdák emléknapjává június
29-ét, Péter-Pál napját, amely a
hagyomány szerint a betakarítás kezdete, a parasztság ünnepe. Nagykõrösön és környékén
is rengeteg család volt érintett,

sokan estek
áldozatául a
kuláküldözésnek.
A képviselõ-testületi
ülés után,
június 28án, dr. Czira
Szabolcs
polgármester, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester,
dr. Nyíkos Sára címzetes fõjegyzõ és városunk települési
képviselõi néma fõhajtással és
egy-egy szál fehér rózsa elhelyezésével emlékeztek az 50-es
évek áldozatainak és üldözötteinek emlékmûvénél, a megújult
Hõsök terén, Nagykõrösön.
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rosrész is. Hamarosan eltûnnek a bosszantó kátyúk az érintett utcákban
és kényelmesebb, biztonságosabb lehet a közlekedés. Már elkezdõdött az
aszfaltozás is, ami jelzi,
hogy jó ütemben halad ez
a fontos projekt. Folya-

matosan
beszámolunk
Önöknek errõl a beruházásról is.
KÉPEINKET
MEGTALÁLJÁK AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor

Népszerû
a diákmunkaprogram
Nagykõrösön

Nagykõrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ebben az évben is
meghirdette a nyári diákmunkaprogramot, melynek
létszámkerete gyorsan feltöltésre került. Összesen csaknem harminc, 16 éven felüli
diák dolgozik a nyár folyamán a Nagykõrösi Polgár-

mesteri Hivatalban, illetve a
Nagykõrösi Humánszolgáltató Központban, valamint a
Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központban. Júliusban 15, augusztusban 14
diák segíti az intézmények
feladatellátását. Jó munkát
kívánunk nekik!
LV
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Szerintem...
Jelenleg folyik a nagykõrösi piacfelújítás, csarnoképítés, útfelújítás elõkészítése, a lakosság körében a
rekonstrukció híre gyorsan népszerûvé vált. Ezzel kapcsolatban az Önkormányzati Hírek minden héten interjúkat készít a nagykõrösi vásárlókkal, mi tényleg beszélünk az emberekkel, nekünk fontos a
véleményük.

Kónya Ildikó: „Pozitív változás
lesz, ha megvalósul mindenképpen.
Minden piackor kijövünk vásárolni,
a nagykõrösi árusoktól vásárolunk.
Sokkal jobb lesz az utak állapota is,
ráfér már a felújítás nagyon. A csarnok kényelmesebb lesz, fõleg a téli
idõben. Mi már úgy jöttünk Nagykõrösre, hogy kész volt az õstermelõi
rész, jó lett, bízunk benne, hogy a
mostani felújítás is sikeres lesz. Már
4 éve élünk itt, szeretünk itt lakni.”
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

Szabó Sándor: „Jó lesz, hogy folytatódik a piac felújítása. Fejlõdünk a
világhoz. Szinte majdnem minden piacnap kijárok, sûrûn, hát az asszony
leküld hol ezért, hol azért. Jó lesz,
hogy megújulnak az utcák is, hassanak a képviselõk oda a KÖZÚT-nak,
hogy ami nem a városhoz tartozik, az
is megújulhasson. Annak is örülök,
hogy fedett csarnok lesz, eddig a
nagy boltokba jártunk télen, szerintem azok nem örülnek neki, de
mindegy. Mi örülünk és továbbra is
ide fogok járni, itt sok szépasszonyt
látunk vásárlás közben, nem utolsó
sorban azért is lejön az ember.”

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

Herczeg Orsolya: „Szerintem szükséges a piac megújítása. Télen, esõs
idõben nagyon jó lesz a fedett, fûtött
csarnoképület is. Elég gyakran, hetente biztosan kijövünk a piacra a
gyerekekkel. Mindent megkapunk
itt, zöldséget, a gyerekeknek játékot.
Kocsival közlekedünk és az is nagyon
jó lesz, hogy az utcák megújulnak.
Nagyon örülök, hogy így fejlõdik a
város. Továbbra is a Nagykõrösi Piacon fogok vásárolni, a felújítás után
is.”
Horváth Tibor
Fotók: Lõrinczy Veronika

35 q illegális szemetet gyûjtött be a KÖVA
– Benne a szemetelõk személyes adatait tartalmazó dokumentumok!
Ne feledje! Minden illegálisan elhelyezett szemetet átvizsgálnak
begyûjtéskor, és amennyiben beazonosítható a hulladékot elhelyezõ személy, annak komoly következményei lesznek!

Hirdetés

Csomagolókat,
gépkezelĎket
keresünk
PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

3999 Ft

7999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
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2 mĮszakos (12 órás), 3+3-as
munkarendbe,
a Prologis ipari parkba.
Bérezés kb. nettó 145 000–
170 000 Ft + 15 000 Ft cafeteria.
Ingyenes céges busszal a bejárás
KecskemétrĎl, LajosmizsérĎl,
NagykĎrösrĎl megoldott.
Felvételi interjú 2018. július 17.
kedd, 14.00 óra, NagykĎrös,
Szabadság tér 7., MĮvelĎdési Ház.
ÉrdeklĎdni lehet: 06 70 342 1653

Vozárné Ragó Ildikó, a KÖVAKOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója lapunknak arról számolt be, hogy
június 27-én, a Ménesi úton összesen 35 q illegális hulladékot gyûjtöttek össze. A dolgozók legnagyobb
meglepetésére, pontosan beazonosítható az a család, aki vélhetõen a
szemetet kihordta a természetbe.
Ugyanis abban banki kivonatok,
csekkek, befizetett és befizetetlen
számlák is vannak, teljes nevekkel
és címekkel. A szemetelõk akár je-

lentõs bírsággal is sújthatók a vonatkozó törvények értelmében.
A 271/2001. (XII. 21.) Korm.
rendelet határozza meg a hulladékgazdálkodási bírság mértékét, valamint kiszabásának és megállapításának módját. A bírság kiszabására a
települési önkormányzat jegyzõje
jogosult, amennyiben a települési
hulladékot közterületen, illetve más
ingatlanán hagyták el.
Az illegális szemetelõk nem kis
gondot okoznak Nagykõrösnek, a
nem megfelelõ helyekre kirakott
szemét összetakarítása, és elszállítása igen költséges.

Ön soha ne tegyen ilyet! Óvja, védje környezetét!
Képünkön a talált iratok
anonimizálva láthatók.
LV
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Újabb, fontos kérdésekre kaptunk válaszokat
a piac építésével kapcsolatban!
Az Önkormányzati Hírek azon túl, hogy minden nap igyekszik kilátogatni
a piacra, hogy a vásárlókkal, árusokkal beszélgessen, meghallgassa õket, a
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatójával, Vozárné Ragó Ildikóval is
idõrõl-idõre interjút készítünk, hogy tényleg hiteles és pontos információkhoz jussanak Önök, kedves Olvasók!

ÖH: Hogyan haladnak az
elõkészületek a Piac felújításnak második ütemét illetõen?
Vozárné Ragó Ildikó: A
piac felújításához korábban
elkészítettünk egy feladattervet, mely lebontva felelõsökre, határidõkre, tartalmazza
a várhatóan elvégzendõ feladatokat. A fõbb határnapokat az Önkormányzattól
kaptuk, ahhoz határoztuk
meg a saját feladatainkat.
Ennek megfelelõen azt kell,
hogy mondjam, az ütemtervet tartjuk, köszönhetõ ez
munkatársaimnak is, valamint az érintett árusok
konstruktív hozzáállásának.
Július elejére-közepére a
szükséges
elõkészületek
meglesznek.
ÖH: Az árusok egy jelentõs része megkezdte a bontási
munkálatokat, láthatóan rugalmasan, jól halad a területrendezés – Ön hogyan látja?
– Igen, én is így látom. Az
elmúlt hetek fokozódó fe-

szültséggel, de feladatra orientáltan teltek. Mi hogy lesz,
ki hol fog árulni, egyebek. A
kellõ tájékoztatást igyekeztünk megadni bérlõink, és az
érdeklõdõ vásárlók részére.
ÖH: Korábban beszéltünk arról is, hogy lesz áram
és vízvételi lehetõség az ideiglenes piactér helyén, hol
tart ennek a kialakítása?
– A mai napon már minden árus, aki igényelte, megkapta az elektromos csatlakozási pontját, mely külön
almérõvel van ellátva. Vízvételi pont és szennyvíz-leürítõ
hely kialakításra került. Határidõre minden közüzem
mûködött.
ÖH: Milyen intézkedések, lépések történtek még
az árusok és a vásárlók érdekében?
– A biztonságtechnikai
cég ma, – 2018. június 29-én
– szereli a térfigyelõ rendszert, mely a vagyonvédelmet szolgálja a piaci napokon kívüli idõszakban.
ÖH: Több olyan negatív
hangot is lehet hallani, melyeket érdemes lenne megcáfolni. Például van, aki azt
mondja, kétszeresére, háromszorosára fog a felújítás
után a bérleti díj azonnal

emelkedni. Ez, kijelenthetjük, hogy nem igaz?
– A piac helyhasználati díjait az Önkormányzat állapítja meg, melyet Társaságunk, mint üzemeltetõ köteles alkalmazni. Én csak azt
tudom megismételni, amit a
Polgármester Úr az árusok
részére tartott tájékoztatón
mondott: „a bérleti díjak
nem fognak emelkedni”.
ÖH: Megdöbbentõ körülmények uralkodtak egyes
bodegákban, melyek azt
mindenképpen megerõsítik,
hogy szükséges a felújítás.
– A korábbi elárusító helyek az elmúlt idõszak lehetõségeit tükrözik. Természetesen egy-egy jogszabályi
elõírás, vagy bérlõváltozás
kapcsán sor került kisebb
mértékû korszerûsítésre, az
árusító egységek felújítására,
de nyilván, egységes arculata
nem volt a piactér ezen részének. Az árusító egységek
elhelyezkedése a terület optimális kihasználását sem tette lehetõvé. Nyilván, a mai
kor követelménye már nem
ez. Ahhoz, hogy a piac, mint
árusító egység versenyképes
tudjon maradni, mindenképpen kell a korszerûsítés, a
vásárlók igényeinek leköve-

tése, hiszen vásárló nélkül
piac sincs.
ÖH: Önnek milyen tapasztalati vannak az elmúlt
hetek munkálatait illetõen?
– Milyen tapasztalatom
van? Az elsõ negatív észrevételek, megjegyzések, bizonytalan eredetû információk
ellenére az átalakítás az eredeti ütemezés szerint halad.
Tény, furcsa látvány évtizedek megszokott látványától
eltérõen a mostani piackép.
Természetesen azt is el szoktuk mondani, hogy bennünk
is vannak kérdések, de: voltak akkor is, amikor a piacfelújítás elsõ üteme volt. Akkor is voltak nehézségek, de
ami megvalósult, az jó, korszerû, így hamar megszerettük, a nehézségeket megoldottuk, áthidaltuk. Az új
csarnokkal is így leszünk.
Munkatársaimmal azon vagyunk, hogy a cél megvalósítását elõsegítsük.
Folytatjuk, további lapszámainkban is olvashatnak
részleteket a Nagykõrösi
Piac felújításával
kapcsolatban! Friss képeinket megtalálhatják
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalain!
Horváth Tibor

Kinizsi: a támogatókat díjazta az egyesület
Ahogy arról már elõzõ lapszámunk
15. oldalán olvashattak, a
2017/2018-as szezon zárásaként a
Nagykõrösi Kinizsi Fc vezetõsége
külön is köszönetet mondott azoknak a helyi lokál patriota cégeknek,
illetve nagykõrösi kötõdésû vállalatoknak és magánszemélyeknek,
akik az idei szezonban támogatták
XIII. évfolyam, 27. szám • 2018. július 6.

és

segítették

az

egyesületet.

Nagykõrös város legtöbb gyermeket versenyeztetõ egyesülete
ezúton is köszöni a támogatását,
többek

között

Magyarországi

a

Crown

Csomagolóipari

Kft.-nek. További részletek elõzõ
lapszámunkban!
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VICC
IC
SÁV

Szenteste összeül a család és az ajándékokat bontogatják.
Az egyszeri civil elnök felesége sikoltva felkiált: – Jaj micsoda szégyen! Egy csomag
vattát kaptam.
Mire a férje: – Hát nem azt mondtad, hogy fülbe valót kérsz?

JÖN!
JÖN! JÖN!
JÖN! JÖN!
JÖN!
Kõrösi Zenés Esték
2018. július 9-tõl július 12-ig!!!
Toldi Iskola udvara
További részletek korábbi lapszámainkban és az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!

Felhívás az illegális
hulladék lerakóhelyek
felszámolására!
A hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdése alapján együttmûködésre hívom fel Nagykõrös Város lakóit településünk
tisztaságának megõrzése érdekében, az illegális hulladékot
kihelyezõk felkutatásában és
felelõsségre vonásában. Nagykõrös bel-, illetve külterületén
amennyiben illegális hulladéklerakást ér tetten, kérjük, értesítse a Nagykõrös Város Önkormányzat Mûszaki Irodájának
munkatársát
(Név:
Zombori Zsolt, Telefonszám:
06 53/550-333) a bizonyítékok (fényképfelvétel, rend-

szám, szemtanúk nyilatkozata) megküldésével együtt, segítve ezzel a hatékony fellépést az illegális tevékenységet
végzõkkel szemben.
Célunk, hogy megelõzzük
az illegális hulladék lerakatok
kialakulását, melyet leghamarabb a hulladék lerakóhelyek
közvetlen közelében élõ lakosok közremûködésével érhetünk el. Mindannyiunk közös
érdeke a jogellenes szemétlerakó helyek felszámolása és
városunk
közterületeinek
rendbentartása.
Aktív együttmûködésüket
köszönjük.
Nagykõrösi
Polgármesteri Hivatal

Hirdetés

TAKARÉK
OTTHON HITEL
THM:

2,26-8,74%

www.patriatakarek.hu

Igényelje Takarék Otthon Hitel konstrukciónkat
ingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, felújítására!
2018. 06. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Lakáshitelek: Takarék Otthon Hitel Fix 10 – THM:
5,50 % - 8,74 %; Takarék Otthon Hitel Fix 5 – THM: 4,81 % - 8,02 %; Takarék Otthon Hitel Referencia –
THM 2,35 % - 5,48 %. 2018. július 31-ig befogadott, és 2018. szeptember 30-ig szerződött ügyletekre.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM
mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett
jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű és nem
minsősül ajánlattételnek. A Pátria Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Lakáshitelekre vonatkozó további információk
és feltételek a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a hitelhez kapcsolódó
Hirdetményben találhatóak, amelyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelek számára nyitva álló ﬁókjaiban és a www.patriatakarek.hu weboldalon érhet el. További, részletes információért forduljon a Pátria Takarékszövetkezet munkatársaihoz!
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Szünidei
gyermekétkeztetés
Nagykõrösön
A Nagykõrösi Humánszolgáltató Központ elõzetesen felmérte a városban az adatokat,
ennek megfelelõen 2018. június 18-tól megkezdõdött
Nagykõrösön a térítésmentes
szünidei gyermekétkeztetés.
Minderrõl Ványiné Sebestyén
Márta, a Nagykõrösi Szolgáltató Központ vezetõje adott
lapunknak tájékoztatást. A
jogszabályoknak megfelelõen,
a hátrányos és halmozottan
hátrányos gyermekek részesülhetnek ebben az ingyenes
ellátásban. Ez egyaránt érinti
a bölcsõdés-, óvodás-, és iskoláskorú gyermekeket is. A törvény szerint legalább 53 napon át kell biztosítani az ingyenes étkeztetést. „Minden
évben és most is a Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola konyhájában vehetik át
az ebédet az érintettek, melyet
helyben lehet elfogyasztani,
vagy igény esetén el is lehet

vinni az ebédet a gyermekek
részére. Az idei év elejétõl a
TS Gastro üzemelteti a konyhákat, az adagszámok megrendelésre kerültek. 11.30-tól
13.30-ig jöhetnek az érintettek az ebédért. Eddig nagyon
jók a tapasztalataink, mert
csaknem 100%-ban viszik el
az ételt az érintett családok.
Az ebéd kétfogásos menüt tartalmaz, levest és fõételt, mely
igazán változatos. A gyermekétkeztetést állami finanszírozásból biztosítja a település
térítésmentesen. Idén a program összesen Nagykõrösön 38
családot érint. 91 iskolás, 22
óvodás és 19 bölcsõdés kisgyermek kap ingyen ebédet
Nagykõrösön. Összesen 132
adag kerül kiosztásra.” –
mondta el lapunknak Ványiné
Sebestyén Márta, a Nagykõrösi Szolgáltató Központ vezetõje.
LV

FOLYTATJUK! NAGYON
SZÉP, MODERN
MÚZEUMA LESZ
NAGYKÕRÖSNEK

A Nagykõrösi Piac megújítása mellett jelenleg is zajlik
a nagykõrösi Arany János

Múzeum épületének teljes
körû rehabilitációja, itt egy
igazi modern, családbarát,
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Kustár Tamás Balázs
szerint a Víziközmû
Társulat elnöke a felelõs

Kustár Tamás Balázs települési képviselõ 11 éve ül
küldöttként a Nagykõrösi
Víziközmû Társulatban,
ám ezen idõ alatt érdemi javaslatot, kritikát nem fogalmazott meg annak mûködésével kapcsolatban. Ez azt
jelenti, hogy az alakuló ülést
is levezénylõ Kustár szerint
minden rendben volt a társulatnál ezekben az években. Mostanában azonban
érdekes módon azt a szervezetet támadja, melyben õ
maga is elméletileg a lakosságot képviseli, és szavazati
joga is van. A legutóbbi
képviselõ-testületi ülésen
Kustár Tamás nemes egyszerûséggel a Víziközmû Társulat mûködésével kapcsolatban „rákente” a felelõsséget az Intézõ Bizottság elnökére. Konkrétan így fogallátványos kiállítótér valósulhat meg többek között kávézóval, szabadulószobával.
Dr. Czira Szabolcs polgármester a mûszaki iroda munkatársaival, a kulturális központ vezetõjével, valamint a
kivitelezést végzõ szakemberekkel egyeztetett a helyszínen és munkaterület bejárás
keretében tájékozódott az
aktuális helyzetrõl. A Múzeum épületének megújítását
Magyarország Kormánya kiemelten támogatja, dr. Czira
Szabolcs polgármester sikeres egyeztetéseinek köszönhetõen.

mazott
Kustár
Tamás Balázs: „A
valós döntéseket
az Intézõ Bizottság hozta meg,
melynek elnöke
…
Körtvélyesi
Sándor.”
Dr. Czira Szabolcs polgármester a képviselõ-testület ülésén figyelmeztette arra Kustár Tamás Balázst, hogy küldöttként és alpolgármesterként
is éveken keresztül bent ült
a Víziközmû Társulatban.
A polgármester felszólította Kustárt, hogy a lakosság
érdekében járjon el, és ne a
politikai haszonszerzés legyen Kustár célja. „11 éven
keresztül megtehette volna
az észrevételeket! Ha úgy
látta, hogy az Intézõ Bizottsággal, annak elnökével probléma van, azon
csodálkozom, hogy miért
nem tett eddig javaslatot!”
– mondta dr. Czira Szabolcs, és megkérte Kustárt,
hogy hagyja abba az alaptalan vádaskodást.
LV
NÉZZE MEG A VIDEÓT
ÖN IS AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor
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HUNFILA 2018 – 650 ÉVES ARANY JÁNOS VÁROSA,
NAGYKÕRÖS ORSZÁGOS BÉLYEGKIÁLLÍTÁS

Nagykõrös adott otthont
a 2018. június 29. – július
1. között megrendezett
HUNFILA 2018 Országos
Bélyegkiállításnak
Nagykõrös Város Önkormányzata és a Magyar Bélyeggyûjtõk Országos Szövegsége szervezésében,
mely nemzetközi részvétellel került megtartásra.
A kiállításnak és a július 1-

jén rendezett 91. Bélyegnapi Ünnepségnek a
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
aulája és tornaterme adott otthont. Az ünnepélyes megnyitón
közremûködött Horváthné Szabó Anett népdalénekes, a Kis István
Népdalkör, valamint Gera
Zsuzsanna, a Kárpát-Medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny Ezüst-díjjal kitüntetett versenyzõje
Arany-verseket szavalt.
Tekintse meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook
oldalán!

Hirdetés
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Gyönyörû új mûalkotással
gazdagodott Nagykõrös

Ünnepélyes keretek között avatták
fel az Arany Jánost és családját
ábrázoló szoborkompozíciót a Hõsök terén 2018. június 29-én, mely
Szabó György Munkácsy-díjas
szobrászmûvész alkotása, Országh
Antal 1863-as, Arany családról
egyetlen fennmaradt fotója nyomán.
A szoboravatón dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntötte a
megjelenteket: „Arany költészete
olyan érték, mely a világ magyarjait egybeolvasztja, olyan érték
nemzetünknek, melyért soha nem
feledhetünk hálát adni a jóisten-

nek, hogy megadta, s nekünk, magyaroknak adta.”
Ezt követõen a városvezetõ egy
emlékplakettet adott át Szabó
György szobrászmûvész részére.
Dr. Prõhle Gergely, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója avatóbeszédet mondott.
Közremûködött Horváthné Szabó Anett népdalénekes, valamint a
nagykõrösi Gregus Tárogató Kvartett mûsorát is meghallgathattuk.
Gera Zsuzsanna Arany-verseket
szavalt.
A szobrot a történelmi egyházak
képviselõi áldották meg. Áldást
mondott Szabó Gábor református
lelkész-elnök, a szobrot Hernádi
László katolikus esperes-plébános
szentelte fel.
Tekintsék meg videóinkat és képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!

Képünkön az Arany Jánost és Családját ábrázoló szobor hátoldalára vésett míves felirat látható.
Ha tehetik, jöjjenek ki Önök is a Hõsök terére, és tekintsék meg a Családok Évében állított gyönyörû szoborkompozíciót!
XIII. évfolyam, 27. szám • 2018. július 6.
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Virágos Magyarországért hírek:
Hamarosan szakmai zsûri érkezik Nagykõrösre!

Kedves Ingatlantulajdonos!
Örömmel értesítjük, hogy Nagykõrös Városa ebben az idei évben is
benevezett a legszebb, legvirágosabb települések versenyére, melyen évek óta szép eredményeket
érünk el. Városszépítõ munkánkat,
melyet a lakossággal közösen végzünk, rangos elismerésekkel, megtisztelõ díjakkal ismerték el több alkalommal is.
Ezúton szeretnénk Önt értesíteni
arról, hogy a Magyar Turisztikai
Ügynökség által delegált Virágos
Magyarországért Program szakmai zsûritagjai napokon belül látogatást tesznek településünkön.
Tegyen Ön is érte, hogy Nagykõ-

rös ismét a legszebbek között lehessen, és díjat kaphasson a legrangosabb hazai versenyen! Kérjük, hogy Ön is tegye rendbe ingatlana, lakókörnyezete környékét!
A versenyen való szép szereplés
közös ügyünk, mely eddig sem jöhetett volna létre a nagykõrösi polgárok segítsége nélkül! Fáradozásukat, segítségüket köszönjük!
Hajrá, Nagykõrös!

Orvosi ügyelet
telefonszáma:

53/350-377

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. július 2-tõl
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
2018. július 9-tõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
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.
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Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

Nagykõrösi székhelyû széles termékskálával
rendelkezõ gépgyártó vállalathoz keresünk
CAD szoftvereket használni tudó
kezdõ vagy gyakorlattal rendelkezõ tervezõ
gépészmérnök végzettségû munkatársat.
Önéletrajzokat az agisz@agisz.hu-ra várjuk.
Továbbá felvételre keresünk lakatos szakmunkást.
Jelentkezni
az 53/550-280-as telefonszámon lehet.
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NAGYKÕRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI IV.

A tanév végéhez közeledvén
az idei évben is elismerõ oklevelet vehettek át a városunk iskoláiban tanuló azon
diákok, akik Nagykõrös hírnevét nagyszerû tanulmányi
vagy sportteljesítményükkel
öregbítették. A több mint
húszéves hagyomány nyomán az idén is több száz diák vehette át dr. Czira Szabolcs polgármestertõl az
egyéni, illetve csapatban elért kimagasló teljesítményéért járó elismerést. Lapunk
az idei évben is iskolánként
közli a kiváló diákok névsorát.
Ebben a lapszámban a Nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kiváló diákjai szerepelnek:
Szabó Zsombor: „Polgármester
Kupa” Szlovákia karate verseny
Nemzetközi II., Szlovákia Nyílt
Bajnokság Nemzetközi II.,
„Nyúl Kupa” Országos II.; Bányai Réka Csenge: „London
Bridge” angol nyelvi verseny
Országos VI.; Barna Sándor:
„London Bridge” angol nyelvi
verseny Országos IX.; Kovács
Ádám: II. Molnár Franciska Judo Emlékverseny Országos II.;
Tömösközi Viktória: RauchMacsu Kupa Országos I., XXV.
Honda Kupa Országos III.,
Kosztya Gábor Emlékverseny
Országos IV., Arany Torna Kupa
III-IV. korcsoport Országos III.,
Tankerületi idegen nyelvi verseny Megyei IV.; Juhász Viktor:

Dalmady Gyõzõ Óvoda, Általános Iskola és EGYMI által rendezett Szépíró verseny Megyei
I., Bonduelle Kreatív Pályázat
2017 Megyei I.; Szappanos Petra Nikoletta: Szövegértési verseny Megyei III., Bonduelle
Kreatív Pályázat 2017. Megyei
I.; Kis Maja Zsóka: Nyelvtanhelyesírási verseny Megyei II.,
Diákolimpia Torna III-IV. korcsoport Megyei III., Sál Vivien
Mónika: Nyelvtan-helyesírási
verseny Megyei III.; Szendi Gábor Attila: Tankerületi biológia
verseny Megyei II.; Görög Nelli: Szarka Mihály területi szavalóverseny Megyei II.; Botocska
Eliza: Szép Magyar Beszéd verseny Területi I., Tiszán-túli verseny Regionális III., Városi szavalóverseny Városi I., Dr. Mezõ
Ferenc Szellemi Diákolimpia
elõdöntõ Országos X., Arany
János Szakgimnázium és Kollégium által hirdetett Arany János
verseny Megyei II.; Ondó Erik:
Bozsik Egyesületi Program futball-tornán „Legjobb kapus”
Különdíj, Bonduelle Kreatív Pályázat 2017. Megyei I.; Fehér
Anna: 650 éves Nagykõrös Városi futóverseny Városi II.,
Arany János Szakgimnázium és
Kollégium által hirdetett Arany
János verseny Megyei II., Diákolimpia kosárlabda IV. korcsoport Megyei II.; Kósa-Fehér Lili
Diána: MLTSZ Táncverseny
Országos I., Arany Torna Kupa
II. korcsoport Országos III., Kölyök Atlétika Kupa Városi I.,
Bonduelle Kreatív Pályázat
2017. Megyei II.; Lakatos Vanessza: MLTSZ Táncverseny
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Országos I., Bonduelle Kreatív
Pályázat 2017. Megyei II.; Kis
Nikoletta: AMITA DANCE
JAM táncverseny Országos
ezüst fokozat, MLTSZ Területi
Táncverseny Megyei III.; Szabó
István: AMITA DANCE JAM
táncverseny Országos ezüst fokozat, AMITA DANCE legjobb
Jazz formáció Országos különdíj, MLTSZ Táncverseny Megyei ezüst és bronz fokozat,
Bonduelle Kreatív Pályázat
2017. Megyei I.; Biczó Enikõ:
AMITA DANCE JAM táncverseny Országos Arany és Ezüst
fokozat, MLTSZ Táncverseny
Országos
bronz
fokozat,
AMITA DANCE JAM táncverseny Megyei ezüst és bronz fokozat, Diákolimpia kosárlabda
IV. korcsoport Megyei II.; Horváth Klementina: AMITA
DANCE JAM táncverseny Országos Arany és Ezüst fokozat,
MLTSZ Táncverseny Országos
bronz fokozat, AMITA DANCE
JAM táncverseny Megyei ezüst
és bronz fokozat; Tohai Lilla,
Juhász Csenge: Arany Torna
Kupa III-IV. korcsoport Országos III., Diákolimpia Torna Elõdöntõ III-IV. korcsoport Országos X. helyezés, Diákolimpia
Torna III-IV. korcsoport Megyei
III.; Tóth Adrienn: Dr. Mezõ
Ferenc Szellemi Diákolimpia
elõdöntõ Országos X., Arany
János Szakgimnázium és Kollégium által hirdetett Arany János
verseny Megyei II.; Surányi Nikoletta, Bálint Henrietta: Arany
Torna Kupa II. korcsoport Országos III.; Végh Emese Csenge:
Arany Torna Kupa II. korcso-

port Országos III., Bonduelle
Kreatív Pályázat 2017. Megyei
I.; Pápai Kevin, Szentpéteri
Bence: Tankerületi idegen nyelvi verseny Megyei I.; Farkas
Borbála, Papp Réka: Tankerületi idegen nyelvi verseny Megyei
IV.; Pécsi Kitti: Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium által hirdetett Arany János verseny Megyei II.; Szabó Zsófia: Budapest
Területi Kvalifikáció Hey Mama Relevé TSE Megyei ezüst fokozat; Milkovics Tünde Milda:
Street Ball Megyei I., Diákolimpia kosárlabda IV. korcsoport
Megyei II.; Valkai Zsolt, Nagy
Marcell, Vas Richárd: Futsal IV.
korcsoport Megyei III., Labdarúgás III. korcsoport Megyei II.,
Futsal IV. korcsoport Városi I.,
Labdarúgás III. korcsoport Városi I.; Tóbiás Károly, Rostás
Lajos: Futsal IV. korcsoport
Megyei III., Futsal IV. korcsoport Városi I.; Bán Alexander,
Ézsiás Bence, Hupka Bálint,
Széles Martin, Csicsó Zalán:
Labdarúgás III. korcsoport Megyei II., Labdarúgás III. korcsoport Városi I.; Bátor Regina,
Léhner Nikoletta, Tóth Milán,
Rab Hanna Rea, Szabó Szófia
Lilien, Bartha Zoltán: Kölyök
Atlétika Kupa Városi I.; Hegedûs Szabolcs, Farkas Viktória,
Boldizsár Endre: Kölyök Atlétika Kupa Városi I., Bonduelle
Kreatív Pályázat 2017. Megyei
II.; Erdei Barbara, Erdei Dóra,
Erõs Attila, Erõs Viktória, Fokti Renáta, Kis Dóra, Nagy Bálint Jácint, Nagysolymosi Martin, Sipos Márk Zsombor, Szigetvári Bálint, Vailand Vivien,
Völgyi Ferenc Rómeó, Zsikla
Attila: Bonduelle Kreatív Pályázat 2017. Megyei I.; Barna Vivien Rozália, Blahut Zoltán,
Boldizsár Panna, Czédulás Anna Laura, Erdõs Norbert, Fehér
Krisztián István, Hatvani Alexandra Zoé, Járai Zénó, Kakuk
Attila, Mari Hunor, Medgyesi
Bettina, Nagy Bálint, Pálfi Luca, Rafael Andrea Ramóna,
Rácz Lili, Rostás János Gusztáv,
Végh Zsombor, Vikartóczky József: Bonduelle Kreatív Pályázat
2017. Megyei II.
Gratulálunk!
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Évértékelõ interjú Dr. Cziráné
Dr. Kõházi-Kis Tímeával, az Arany János
Református Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium igazgatójával

ÖH.: Visszatekintve az elmúlt tanévre, mely
eredményekre a legbüszkébb?
– Isten iránti hálával adhatok számot arról, hogy visszatekintve az elmúlt tanévre
mekkora áldás kísérte munkánkat a gimnáziumban.
A sok-sok újítás, változás és eredmény
mellett büszke vagyok a két országos jelentõségû cím elnyerésére:
2018. januártól az EUROEXAM Nyelvvizsgaközpont hivatalos partnerintézménye
lettünk, hogy biztos zálogot jelentse diákjainknak a nyelvvizsgák megszerzésére. Mi
sem bizonyítja jobban, hogy milyen örvendetes ez: 64 diákunknak lett B2 középfokú
nyelvvizsgája, 5 fõnek felsõfokúja.
Továbbá pályáztunk, és elnyertük a Református Pedagógiai Intézet Bázisintézménye címet, melynek hivatalos átadása szeptember 1-jén lesz Székesfehérvárott, az Országos Református Tanévnyitón. Ezen cím
komoly szakmai minõséget képvisel számunkra. A Pedagógiai Intézet kiváló vezetõkkel bír, így nagyon magas szintû, bennünket
segítõ háttérintézményként szolgálnak majd,
lehetõséget biztosítva mûhelymunkákra, bemutatóórákra, továbbképzésekre.
Büszkén mondhatom, hogy 17 tanítványunk 7 modulos, teljes ECDL-bizonyítványt szerzett, 91%-os eredménnyel, Balog
Gabriella igazgatóhelyettes felkészítésével.
Új dimenzió nyílt a Média team megalakulásával, a gi-MI-blog mûködésével is.
A beiratkozás is annyira jól sikerült, hogy
a 103 végzõsünk helyére, túljelentkezéssel,
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124 tanulót tudtunk felvenni. A tehetséggondozó osztályban 34-en kezdenek
Cselóczkiné Tóth Erika osztályfõnök vezetésével, õk csoportbontásban tanulják majd
többek közt a magyart, történelmet, informatikát, matematikát és az idegen nyelveket. Az általános négy évfolyamos osztályban 33-an kezdenek Kocsis Szilvia osztályfõnök vezetésével; az emelt szintû matematika/informatika tagozatos osztály 23 fõvel
indul Maginé Erdõs Veronika tanárnõ vezetésével, a rendészeti osztály pedig Bányainé
Schleisz-Bognár Viktória irányításával, 34
diákkal indul.
Évnyitókor idéztem egy székely mondást,
miszerint …„a múltból csak a parazsat szabad elhozni, a hamut ott kell hagyni.”… Azt
gondolom, hogy ezt maradéktalanul sikerült
megvalósítanunk. A kõrösi gimiben továbbra is a szeretet pedagógiájával végezzük
munkánkat.
ÖH.: Mit jelent Önnek a ’szeretet pedagógiája’?
– Ha egy tanuló eredményeket ér el, mi
azt mindenképpen jutalmazzuk, értékeljük.
Aki végigtanulja az évet, és minden erejével
azon van, hogy képességeinek megfelelõen
teljesítsen, annak önmagában is jutalmat
jelent a gyõzelem.
Ebben az évben 115 nevelõtestületi dicséretet, 232 igazgatói dicséretet osztottunk ki.
ÖH.: Hogyan értékeli az elmúlt tanévet
tanulmányi átlag szempontjából, külön kitérve az érettségi eredményekre?
– 440 diákunk 9 fõ kivételével sikeres és
eredményes tanévet zárt. A gimnázium össz.
tanulmányi eredménye 4,00. 29 tanulónk
minden tantárgyból KITÛNÕRE teljesített.
24 jeles tanulónk van, nekik összesen két
darab négyes osztályzatuk lehet. A legjobb
tanulmányi átlagot a 12. a osztály érte el
4,6-tal, õket követi a 10. a: 4,55-tel, majd a
11. a: 4,52 eredménnyel. A szakgimnázium
11. d osztályos tanulói átlaga 3, 96 lett.
A hatosztályosok össz átlaga 4,51; az öt
évfolyamosoké 3,85; a négy évfolyamosoké
4,01; a szakgimnáziumé pedig 3,64 lett.
Az érettségi vizsgákat követõen is elképesztõ eredményekrõl számolhatunk be: A
11. osztályosoknak angolból és informatikából van lehetõségük elõre hozottan érettségizni, közülük hárman emelt szintû vizsgát
tettek, egyikõjük két tárgyból is. Õk 87,92
és 93%-os eredménnyel végeztek. Összesen
pedig 17 fõ 19 tárgyból tett elõre hozott
érettségi vizsgát a 11. évfolyamból, így a 11.
a osztály érettségi átlaga 4,85, a 11. b és a
11. c osztályoké 5,00 lett.
A végzõs diákok esetében 37 emelt szintû
érettségi eredményünk van. A 12. a osztály

átlaga 4,42 emelt szinten, ez azt jelenti,
hogy a 15 fõbõl 9-en színötös eredménnyel
büszkélkedhetnek; a 12. b osztály esetében
16 fõbõl 12-en szintén ötössel végeztek; a
12. c osztálynál 3 fõbõl 3 ötös, végül a 12. e
osztályból szintén 3 fõbõl egy ötös lett. A
legtöbben történelembõl és idegen nyelvbõl
tettek emelt szintû érettségit. A rendes érettségi átlag a 12. a osztálynál 4,31 lett; a 12.
b-nek 4,00; a 12. c osztálynak 3,61; jelenleg
pedig a 12. e osztály érettségizik.
Külön büszkeséggel töltött el, hogy az
érettségi elnökök közül mindnyájan elismeréssel szóltak az itt dolgozó tehetséges és
magas szintû hivatástudattal rendelkezõ
kollégáimról.
ÖH.: Mik a további célkitûzései, tervei,
feladati?
– Próbáljuk tovább stabilizálni a magas
szakmai szinten dolgozó tantestületet, mely
az utolsó hónapok fontos feladata volt. A biológiát tovább erõsítjük, közel 20 éves magas szintû szakmai tapasztalattal bíró biológia- kémia szakos tanárnõ Szolnokról fog
bejárni hozzánk, de matematikából is lesz
változás. Sikerült felvennünk egy nagyon
gyakorlott, rutinos tanárnõt, Szentgrótiné
Sopajti Zsuzsannát, a rendészeti szakmai
tárgyak oktatását pedig gimnáziumunk volt
tanulója, dr. Nagy-Bognár Anett is segíti a
továbbiakban.
Az utolsó héten a diákoknak igazgatói
fogadóórát hirdettem. A tanulók elmondhatták észrevételeiket, javaslataikat. Kiemelték a pozitívumokat is. Számomra rendkívül
tanulságos volt, természetesen figyelembe
vesszük a kéréseket, és megtesszük ezek érdekében az operatív intézkedéseket is.
A tanévzáró konferenciát ezúttal külsõ
helyszínen tartottuk, ahová szeretettel vártuk a gimnáziumi dolgozók családtagjaikat
is egy kemencés ebédre, a délelõtti szakmai
napot követõ gimis családi napra.
Sok nyári feladatunk közé tartozik a
villanyhálózat korszerûsítésének elkezdése,
a Losonczi utcai kapu felújítása, de modernizáljuk a fejlesztõ szobát is. A festések már
zajlanak, a számítógép terem pedig további számítógépekkel bõvült, vásároltunk
mikroszkópokat, klímát helyeztünk el a mûvészeti terembe.
Ígérem, hogy folytatjuk az építést, számtalan ötletünk van, hogy hogyan tehetjük
még vonzóbbá, otthonosabbá, modernné iskolánkat. Mert egy a célunk, minél több
boldog, elégedett diákot nevelni-oktatni.
Lejegyezte: Beretvás Judit

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

A díjat dr. Czira Szabolcs polgármester adta át 2018. június 28-án a Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központ dísztermében, a Képviselõ-testületi ülés keretében

A Pityke Kosársuli 26 éve,
1992- ben kezdte meg munkáját, 2003-tól, mint Pityke
Kosársuli Sportegyesület szerepel a bajnokságokban.
Az itt megjelenõ U11 vegyes csapat követi a korábbi
kiemelkedõ sikereket elérõ
Pitykés csapatokat.
Néhány eredmény a korábbi évekbõl:
Leány serdülõ csapat
bronzérmet szerzett az Országos Serdülõ Bajnokságban.
Következõ évben az Országos Kadet bajnokságban

aranyérmet vehettek át a lányok.
A rákövetkezõ évben pedig
Országos Junior Döntõben a
negyedik helyet harcolták ki.
Nemzetközi szinten megnyerték a Basketball Wien– Európa legnagyobb utánpótlás
tornáját –, valamint nyertek
Luccában, Prágában, és
Liégeben is nagy tornákat.
Ezekbõl az évekbõl többen
meghatározó játékosai voltak
a korosztályos válogatottaknak és mai napig is NBI/A
csapatokban játszanak.

A következõ korosztály lányai Serdülõ korosztály B
döntõjébe jutottak és többször lettek megyei bajnokok,
elõször serdülõ, majd kadet
korosztályban.
A lányokat követték a fiúk sikerei, akik Országos
Gyermek Bajnokság második
helyén végeztek, hazahozták
a Kupát Brandysbõl, ezüstérmet Ostravából és az Országos Diákolimpia döntõjérõl.
U14 korosztályos válogatottba is bekerült játékosuk.
A most itt felsorakozó ve-

Nagykõrösrõl szól a „Keresem
a családom” mûsora! Irány a TIBIKER!
A TIBIKER nagykõrösi boltjába is ellátogatott a
mûsor stábja. A helyszínen azért forgattak, mert
Kerekes Éva, aki az adás fõszereplõje, nagyon
szeret ebben az élelmiszerüzletben vásárolni. A
Hölgy a mûsornak köszönhetõen megtalálta
testvérét, akit hosszú évek óta nem látott. Az
adást az RTL KLUB mûsorán július 11-én,
21.30 órai kezdettel tekinthetik meg az érdeklõdõk, benne LILU-val, aki szintén városunkban járt.
Szép igaz történetet láthatnak, hallhatnak,
Nagykõrösrõl, Nagykõrösieknek.
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gyes csapat U11 korosztályban ért el kimagasló eredményt az idei évben azzal,
hogy Kosárlabda Akadémiákat megelõzve jutott be az ország legjobb nyolc csapata
közé, edzõjük, Patay Zsolt vezérletével.
Ezt az eredményt elõzte
meg megyei bajnoki címek begyûjtése, továbbá bronzérem
hazahozása az olaszországi
Fermoból.
Csapatuk tagjai: Bárány
Szabolcs, Deák Ádám, Fehér
Nóra, Fischer Pál, Harsányi
Ákos, Holló-Zsadányi Senon,
Jakab Kelemen, Kis Bence,
Kishalmi Árpád, Lukácsi Gábor, Maksa Roland, Mészáros András, Mészáros Bálint,
Nagy Gábor, Nagy Luca,
Nagy Zsombor, Perjési Panna, Rab Martin, Rácz Tamara
A csapat példaértékû küzdõszelleméért, közösségépítõ,
értékteremtõ, magas szintû
teljesítményéért, kiváló országos és nemzetközi sporteredményeikkel városunk hírnevének öregbítéséért polgármesteri elismerõ díszoklevélben
részesült.
A díjazottaknak gratulálunk, és további sportsikereket kívánunk!
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Fotó: Varga Irén

Napsugár Gyülekezeti
Gyermektábor Isten kegyelmébõl

„Bízzál az Úrban teljes szívedbõl,
És ne a magad eszére támaszkodj!”
Példabeszédek könyve 3,5
A Nagykõrösi Református Egyházközség és annak lelkipásztorai Szabó Gábor és felesége, Szabó Katalin, ebben az évben is
megszervezte igen színvonalas,
és közkedvelt gyülekezeti táborát 2018. június 25-29 között.
A táborban fõként a Református Gyülekezethez tartozó
gyermekek vettek részt közel 80
fõvel, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda
pedagógusai, valamint a gyülekezeti hitoktatók segítségével.

A gyermekcsoportok a „lélek gyümölcsei” alapján kaptak
neveket: Szeretet, Öröm, Türelem, Jóság, Szelídség, Hûség, Békesség csoportok alakultak.
Egész héten változatos, izgalmas programok vártak a gyerekekre:
Délelõttönként vidám reggeli
tornák, reggeli áhítatok, közös
éneklések, bibliai történetek feldolgozása és eljátszása – Józsué
könyve alapján, valamint udvari
játékok.

Délutánonként úszhattak,
íjászkodhattak a gyermekek, fát
faraghattak Karsay Istvánné
Margit nénivel, pólójukat batikolhatták, csillám tetkót kaptak, gyöngyöt fûzhettek, kulcstartót készíthettek… A tartalmas kézmûves foglalkozások
mellett a zenei érdeklõdésûeknek Dr. Dávid István orgonamûvész kántorunk szólaltatott
meg többféle hangszert református templomunk orgonáján,
és a zongorát tanuló kisdiákok
is bemutathatták kedvenc darabjaikat a templomi orgonán.
A „legvagányabbak” a templomtornyot is megmászták, a
magasból integetve a lent maradottaknak…
Mindezen túl fantasztikus élményt nyújtott a szerdai egész

napos szarvasi kirándulás, ahol
megcsodálhattuk Magyarország
sok-sok nevezetességét „miniben”, az arborétum egyedülálló
Mamutfenyõjét, valamint különleges növény- és állatvilágát.
A sétahajókázás öröme sem maradhatott el a Hármas-Körös
holtágán.
A tábor ünnepélyes záró alkalmán hálás szívvel köszöntük
meg mindenki önzetlen munkáját, a gyülekezet tagjainak a tábor anyagi támogatását, a szülõk belénk vetett bizalmát és
természetbeni adományát, a
sok-sok segítséget és-legfõképp
– az értünk mondott imádságokat – tudtuk meg Kósa
Zoltánnétól,a tábor vezetõjétõl.
Soli Deo Gloria!

MEGHÍVÓ
Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ Bemutatja:

XXXIV. GEO ESTEK
2018. július 18. és 21. 17 óra
Oláh Róbert geográfus-történész „A vérkõtõl a boszorkányok
kövéig, avagy az oxidok és hidroxidok világa” címû elõadása!

A belépés ingyenes!

