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Ingyenes információs lap

Ünnepi testvérvárosi találkozó
Nagykõrös várossá válásának 650. évfordulója alkalmából
További részletek lapunk 3. oldalán!

V. KÕRÖSI MÖGGYFESZTIVÁL
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Óriási siker volt idén is a Kõrösi Möggyfesztivál, melynek
ezúttal a közelmúltban megújult Cifrakert adott otthont
2018. június 22–23-án. A
Nagykõrösi Arany János Kul-

turális Központ által szervezett eseményre most is több
ezren látogattak ki, hiszen remek, változatos programokkal és sztárfellépõkkel várták
az érdeklõdõket.

További
részletek
lapunk
4. és 5.
oldalán!
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A MI Piacunk!
Az Önkormányzati Hírek kilátogatott a nagykõrösi Piacra, hogy az árusokkal beszélgessünk, hiszen olyan rémhíreket lehet a
facebookon olvasni, melyek minden alapot nélkülöznek. Szinte kivétel nélkül örülnek a fejlesztésnek az árusok, és ami a legfontosabb, folytatni akarják az eddig végzett tevékenységüket, itt helyben, egy megújult, modern Nagykõrösi Piacon.
csak lesz egy szép, új, kényelmes piacunk, de bõvíteni is szeretnék, ha erre lesz lehetõségünk. A lakosságnak is mindenképpen jobb lesz, eleve télen is ki tudnak jönni, nyáron is
hûvösebb lesz itt bent, teljesen kulturált lesz. Kell a változás mindenféleképpen, meg kellenek ezek a pozitív dolgok
nagyon. Olyan híreket terjesztenek egyesek, melyek alaptalanok, nincsen háttér-információjuk, csak vagdalkoznak
azok, akik a piac megszûnésérõl beszélnek, nekem is kezd
elegem lenni, ezért már én is kiírtam a facebookra a véleményemet (alább olvasható a kék bokszban a komment –
a szerk.). Felháborító, amit egyesek mûvelnek, hergelnek,
voltak olyanok is, akik még életükben nem is jártak a piacon és azt sem tudják, mi történik. Én már 15 éve vagyok
itt, 15 éve csinálom és az új csarnokban is legalább még
ennyi ideig szeretném folytatni.”

KEMÉNYEN ÜZENTEK A HAZUG
ZÁGRÁBNAK A PIACOSAK!
Nem csak szavakban, de írásban is õszintén elCseh Attila: „Én mindenképpen optimista vagyok a piac mondta véleményét Cseh Attila üzlettulajdonos
felújítását illetõen. Örülünk neki, szép és jó lesz. Minden- (Don Diego Mini Grill), az alábbi bejegyzést tette
képpen folytatni fogom a megkezdett munkát. Az átalakí- közzé a facebookon: „Tisztelt Zágráb Nándor! Teljesen
tás miatt lebontjuk az üzletet, de közben már otthon készül
a kéttengelyes, hatalmas lakókocsi, 12 négyzetméteres és
megyünk át – talán a piac túlsó felére, majd kijelölik a helyünket. Továbbra, az átépítés idején is számíthatnak a
megszokott finom ízekre a kedves vendégeink. Én már beadtam az igényemet az új helyre vonatkozóan, bízunk a
kedvezõ elbírálásban. Nagyobb volumenben gondolkodunk, szeretnénk bõvíteni a termékkínálatot, egy bisztró
jelleggel kiegészülve szeretnénk folytatni, de ez majd kialakul. Szerintem én vagyok talán a legoptimistább, nem-

felesleges a nép hülyítés! !!!! Felesleges az embereket hülyíteni és egymásnak ugrasztani, politikai színezetet adni az
ügynek!!! Amit most mûvel sajnos nem hogy használ, hanem árt azoknak a kereskedõknek, árusoknak, vendéglátósoknak és dolgozóiknak akik családokat tartanak el!!!!
Ugyanis a piac nem bezár, hanem átalakítják!!! És mások is
és én is ott fogok árulni és várom vendégeimet!! De lehet
nem fognak jönni mert minden bizonyíték nélkül csak megy
a baromság!!!”
Horváth Tibor

Gyász
Kónya Gergely (1991)
Bojtos Gézáné sz. Kovács Ilona Juliánna
(1939)
Zakar Imréné sz. Vörös Erzsébet
(1928)
Illés Ferencné sz. Kiss Margit Sára
(1944)
Forgács Lászlóné sz. Váradi Ágnes
(1944)
Kis Ambrus (1948)
Róka Sándorné sz. László Etelka
(1933)
Subicz Sándorné sz. Király Erzsébet
(1931)
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Ünnepi testvérvárosi találkozó
Nagykõrös várossá válásának
650. évfordulója alkalmából
Ünnepi testvérvárosi találkozót
tartottak Nagykõrösön 2018.
június 23-án, szombaton a
Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ emeleti dísztermében. Nagykõrös, valamint a testvérvárosi delegációk települési
értékeiket látványos prezentációval egybekötött elõadás keretében mutatták be. Az elhangzottakból az alábbiakban olvashatnak néhány városunkra vonatkozó részletet.

Dr. Czira Szabolcs (Nagykõrös,
Magyarország): „Szeretnék bemutatni néhány tavaly megvalósult fejlesztést. A norvég alapból
megújult a Cifrakert. A Hõsök
terét saját forrásból újítottuk
meg, erre nagyon büszkék vagyunk. Egy erõs város példát mutat a többi városnak is, hogy lehet fejleszteni úgy, önerõbõl is si-

keres legyen valami. A fejlesztések területén sikeres Nagykõrös,
most, amit elkezdünk, a piac építése lesz. Valamint rendbe hozzuk
a múzeumot, mely ebben az évben nagy biztonsággal el fog készülni. Egy nagyon modern és
egy remélhetõen látogatott múzeumot sikerül építenünk. Nagykõrös sikeresen befektetõbarát
város. Ezt már a Japánok tudják, hiszen a SIIX tavaly ide tette telephelyét. Az a gyár, mely az
elektronika vonalán a 13. a világon.”

GiselaVorwerg (Espelkamp, Németország): „Nagyon köszönöm
ennek a nagy múlttal rendelkezõ
városnak a meghívását. Nagykõrös különös helyet foglal el a
szívünkben, rendkívüli örömmel
tölt el minket, hogy mi ide jöhettünk.”

engedjék meg, hogy elismerésemet fejezzem ki. Egy nagyon-nagyon ápolt, kedves, barátságos,
tiszta várost találtunk itt. Külön gratulálok a város vezetõségéhez, kívánok sok sikert továbbra is és minden-minden jót.
Köszönjük a meghívást és örvendünk, hogy itt lehettünk és
szívélyes fogadtatást.”
Patrick Ten Voorde (Haaksbergen, Hollandia): „Köszönjük
szépen, hogy ebben az évben
visszajöhettünk az Önök gyönyörû városába. Amikor 8 évvel
ezelõtt meglátogattuk Nagykõröst, már akkor is helye volt
Nagykõrösnek a szívünkben és
ez a hely azóta sokkal nagyobb
lett.”

Márk Endre (Szászrégen, Románia): „Mivel elõször járok itt
Önöknél, Nagykõrösön, elõször

OLASZ VENDÉGEK NAGYKÕRÖSÖN:
Orbán Viktor is fogadta a delegációt

MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsõdi Balázs

A tolentinoi küldöttség dr. Czira Szabolcs polgármester meghívására érkezett Magyarországra, és részt vettek az V.
Möggyfesztiválon.
A közép-olaszországi To-

lentinóban 2017 végére helyreállították a Szent Szív és
Szent Benedek-templomot, a
munkálatokat Magyarország
finanszírozta. A település egy
évvel ezelõtt kért magyar se-
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gítséget a súlyos földrengés
sújtotta templom újranyitásához. Dr. Czira Szabolcs,
Nagykõrös Város polgármestere is tagja volt annak a magyar delegációnak, mely kilátogatott Tolentinoba, és ekkor vette fel egymással a két
település a kapcsolatot.
A Miniszterelnöki Sajtóiroda
által közzétett képen Orbán
Viktor miniszterelnök fogadja
Giuseppe Pezzanesit, Tolentino
polgármesterét és Andrea
Carradorit, a Szent Szív Testvérület perjelét a Parlamentben
2018. június 21-én.

Giuseppe Pezzanesi (Tolentino, Olaszország): „Nagyon
nagy megtiszteltetésben van
ma részem. A mai nap különös. Nagyon kedves, vendégszeretõ, szimpatikus polgármestere van az Önök városának. Az elsõ pillanattól kezdve
meg volt közöttünk a harmónia és éreztük, hogy jó barátok
leszünk. Megtisztelve érzem
magam és nagyon köszönöm a
magyar népnek. Valószínû,
hogy Önök számára is ismert,
hogy 2016-ban nagyon erõs
földrengés rázta meg a mi kis
városunkat. A magyar nép,
közöttük elsõként Orbán Viktor miniszterelnök úrral adott
egyedüli segítséget. Mi a legszebb székesegyházunkat a magyar kormány segítségével
tudtuk felújítani, neki köszönhetjük, hogy ma használhatjuk
már ezt a gyönyörû bazilikát.
Soha nem fogjuk ezt elfelejteni, õrizzük ennek a nagy adománynak az értékét és hatását
a szívünkben. Egész életünkben barátok maradunk. Mindent megteszek annak érdekében, hogy az itt született barátság erõsebbé váljon.”
Lejegyezte: Horváth Tibor
3

26-04_05.qxd

2018.06.27.

14:50

Page 4

V. KÕRÖSI MÖ G
HATALMAS SIKER – T
&Bass Möggy Öröm koncertje zárta.
Szombat délelõtt mintegy 50
csapat vett részt a Kõrösi
Möggyfesztivál fõzõversenyén, Serényi Zsolt konyhafõnök, a Tetovált Séf zsûrielnök nagy örömmel üdvözölte az egyik csapatban jelen lévõ Sági Szilárdot is.

Óriási siker volt idén is a Kõrösi Möggyfesztivál, melynek ezúttal a közelmúltban
megújult Cifrakert adott otthont 2018. június 22-23-án.
A Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központ által
szervezett eseményre most is
több ezren látogattak ki, hiszen remek, változatos programokkal és sztárfellépõkkel
várták az érdeklõdõket.
Pénteken fellépett a Jaggers –
Szeleczki Dávid és Zenekara,
majd Geszti Péter, aki külön
is üzent a nagykõrösieknek
Best of Geszti címû mûsorával fergeteges show-t csinált,
végül a napot Oti Voice

4

„Fókuszban az Indiai Kultúra” – a programok egymást
váltották a színpadon, indiai
és magyar jógamesterekkel és
oktatókkal is találkozhattunk
a 4. Nemzetközi Jóga Nap
alkalmából, az érdeklõdõk
jóga elõadáson és közös gyakorláson vehettek részt, továbbá késõbb megcsodálhatták a Kathak – klasszikus indiai táncot.
Díjazták a Möggyfõzõversenyen és a Möggyes süti receptversenyen részt vevõket,
minderrõl részletek következõ lapszámunkban!
„Jó ebédhez szól a nóta” –
ebédidõben ezúttal Jolly &
Suzy szórakoztatta a közönséget, ezt követõen Kis Miklós Zsolt, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési államtitkára, dr. Czira Szabolcs
polgármester, és T.P.S.
Rawat, az Amrita Sher-Gi
Kulturális Központ igazgató-
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Ö GGYFESZTIVÁL

– TÖBBEZER LÁTOGATÓ
ja köszöntötte a megjelenteket.
A Borlovagavatás idén is nagyon népszerû volt, a Cegléd
és Vidéke Unghváry László
Borrend közremûködésével.
Az esemény külön fénypontja volt, hogy a tolentinoi küldöttség dr. Czira Szabolcs
polgármester meghívására
érkezett
Magyarországra
Olaszországból, és részt vettek az V. Möggyfesztiválon.
Borlovaggá avatták Giuseppe
Pezzanesit, Tolentino polgármesterét, valamint az indiai
T.P.S. Rawat, az Amrita
Sher-Gi Kulturális Központ
igazgatóját.
A Magyar Bor és Pezsgõ
Napja alkalmából a jelenlévõ
vendégek közösen koccintottak a Cifrakertben. Esti órákban hatalmas bulit csapott a
Kozmix együttes, majd a
Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ Hip-Hop
tánccsoportjának mûsora
következett. Az estét a
Compact Disco koncertje,
végül Lofti Begi élõ mixmûsora zárta.
A kísérõ programok is igen
népszerûek voltak, mint például az élõ foci vb közvetítés, fröccsterasz, Szent Iván
Napi tûzgyújtás, egész napos
termelõi piac, városnézõ kis-

vonat, állatsimogató a Ceglédi Hagyományéltetõ Baráti Kör közremûködésével,
íjászat, ólomöntés, XIX. századi konyhai eszközök bemutatója, és természetesen a
möggy minden feldolgozható
formában jelen volt, mint kimért möggytölcsér, 100%-os
möggylé, möggyes vattacukor, fánk, rétes, dzsem,
szörp, möggy, möggybor,
möggysör, möggypálinka,
möggyszörp, valamint a
készlet erejéig möggymenüt
is lehetett vásárolni.
Az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán
tekintsék meg videóinkat és
képgalériáinkat!
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Magas kitüntetés
Semmelweis-nap
a kiváló
látszerészeknek
JÚLIUS 1.

nagyobb ünnepe. Ezen a
napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentõje, aki kiemelkedõ
szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében.
Ezen a napon ünnepeljük
a magyar egészségügy
napját, vagy más néven a
Semmelweis-napot.

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük az egészségügy területén dolgozó
minden nagykõrösi szakember értékes és odaadó
munkáját, melyet minden
nap értünk végeznek! Köszönjük, hogy számíthatunk rájuk!
Minden év július elseje a
magyar egészségügy legHirdetés

6

A Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet szervezésében
2018. július 5-én, szerdán
kerül megünneplésre a
Semmelweis-nap Nagykõrösön. A rendezvényrõl az
Önkormányzati Hírek újságban is beszámolunk,
képgalériánkat pedig keressék az Önkormányzati
Hírek facebook oldalán.

A kitüntetést Rósa Gergely, a ZEISS Kelet-Európa kereskedelmi
igazgatója (középen) adta át a 27 országban elsõ helyezést elért
látszerészek, Papp Elek (balra) és ifjabb Papp Elek részére

Újabb komoly elismerésben részesült a nagykõrösi és ceglédi
Papp Elek Optika. A ZEISS
cég vezetõi szerint a ZEISS
Progressive Individual lencsék
forgalmazásában õk a legsikeresebbek Kelet-Európában.
A világhírû német optikai
cég, a Carl Zeiss messzemenõen megbecsüli azokat a partnereit, akik hozzájárulnak a közös üzleti, szakmai sikerekhez.
Amikor pedig a vállalatnak
halmozódnak a jó eredményei,
annak valamilyen formában
sokan mások is hasznát veszik.
Többek közt a gyengén látó
emberek. Világszerte milliószám köszönhetik éles látásukat a ZEISS szemüveglencséinek, fõleg a csúcskategóriás, úgynevezett Individuális
lencséknek. A ZEISS természetesen rendre meg is osztja a
termékeivel szerzett érdemeket azokkal az optikus szakemberekkel, akik magas szintû tudásukkal, az általuk végzett
alapos szemvizsgálatokkal bárki számára a legjobb szemüveget készítik el. Teljesítményüket nyilvánosan is méltatják.
A kelet-európai régió 27 országában több mint egy évtizede minden évben a nagykõrösi
és ceglédi Papp Elek Optikának ítélik meg az elsõ helyezést a ZEISS Individuális pré-

mium kategóriás progresszívszemüveg-lencsék forgalmazásában elért eredményeikért.
Rósa Gergely, a ZEISS KeletEurópa kereskedelmi igazgatója igen jelentõs teljesítményként jellemezte Papp Elek és
fia, ifjabb Papp Elek munkáját.
– Hatalmas földrajzi területen született a Papp Elek Optika újabb elsõbbsége. A ZEISS
kereskedelmi tevékenysége
Kelet-Európában Magyarország mellett további 26 országra terjed ki a Baltikumtól
Oroszországon át egészen Törökországig. Ilyen kitekintésben valóban fantasztikusnak
mondható a Papp Elek Optika
teljesítménye a legmagasabb
minõséget képviselõ lencsék
forgalmazásában. Együttmûködésünk tartalmát röviden,
velõsen így lehet kifejezni: a
ZEISS kitûnõ lencséket gyárt,
a Papp Elek Optika munkatársai pedig kiemelkedõ szaktudással készítik el ki-ki számára
a legjobb szemüvegeket – foglalta össze a díjazás körülményeit Rósa Gergely.
A látszerészek a ZEISS
nagyszabású, budapesti ünnepségen vették át az érdemeiket méltató okleveleket.
Forrás: Petõfi Népe
(A teljes cikk a Petõfi Népében)
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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.

Kurgyis Erzsébet: „Jó

Horváth Jánosné: „Na-

Veszprémi Albert: „Biz-

gyon örülök a piac felújításának, nagyon ráfér.
Mindenkinek kényelmesebb lesz, nagyon jó lesz a
fedett csarnok. Pláne örülök annak is, hogy a környezõ utcák is megújulnak, ez tényleg nagyon
kell. Én egy héten legalább
kétszer kijövök vásárolni.
Én továbbra is ide fogok
járni, szép áruk vannak,
imádok itt vásárolni. ”

tos szükséges a piac megújítása, pláne az az oldala
(mutatja kezével – a
szerk.). El van intézve akkor. A csarnok kényelmesebb lesz, az biztos, ráfér a
felújítás a piacra. Az is jó,
hogy az utcák megújulnak.
Egy hónapban egyszer kijövök ide, mindent be tudok szerezni, ha van pénz,
van itt minden.”

dolog, szerintem szükséges a piac felújítása. Biztosan kényelmesebb vásárlást fog biztosítani a fedett, fûtött csarnok, mert
volt, hogy sokan télen
nem jöttek ki, vagy ha
rosszabb volt az idõ. Mi
minden kedden, pénteken
kijövünk, most, hogy jó
idõ lett. A felújítás után is
a nagykõrösi árusoktól fogunk vásárolni. Mi itt lakunk a második utcában,
amióta megcsinálták az
utat, azóta nagyon jó, de
örülünk, hogy lesz útépítés is. Mi is támogatjuk a
piac megújítását.”

Meggyesi Istvánné:
„Örülünk neki, szükséges
a piac megújítása. A csarnok az kényelmesebb lesz
az árusoknak is és nekünk,
vásárlóknak is. Hetente
kijártam eddig is és ezután
is ide fogok járni, mindent
megkapok, amit venni
akarok. Az is jó lesz, hogy
utcák is megújulnak, ráfér.
Kényelmesebb lesz a közlekedés, igen. Mivel én vagyok a háziasszony, már
elég régóta kijárok, szeretek itt vásárolni.”
Horváth Tibor
Fotók: Lõrinczy Veronika

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.
XIII. évfolyam, 26. szám • 2018. június 29.
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VICC
SÁV

Az egyszeri civil elnök nyaral és állandóan a legerõsebb altatókat kéri a szállodai orvostól, mégis minden éjjel nõkkel szórakozik a bárban. Egyszer meg
is kérdezi tõle az orvos:
– Nem hat az altató, amit adtam?
– Dehogynem, doktor úr, a feleségem úgy alszik tõle, mint a bunda.

ÁLLÁST KÍNÁL
A Nagykõrösi Humánszolgáltató Központ
Támogató Szolgálata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A pályázat benyújtásának határideje:

2018. július 12.
A pályázattal kapcsolatosan további információt
Faragó Zsuzsanna támogató szolgálat vezetõ nyújt,
a 06-20/274-4933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen, illetve postai úton:
Nagykõrösi Humánszolgáltató Központ
(2750 Nagykõrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)
A teljes pályázati felhívást megtalálja
a www.nagykoros.hu honlapon!

SZIRÉNA
Kábító hatású anyagot árult, kiskorúnak is adott
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást.
18. életévét be nem töltött
személynek
pszichoaktív
anyag kínálásával, átadásával elkövetett pszichoaktív
anyaggal visszaélés bûntett
és más bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást
a Nagykõrösi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya
M. János Zsolt 42 éves nagykõrösi lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok
szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy
az elmúlt hat hónap során la-

kóhelyén több alkalommal
kábító hatású anyagokat
adott át, illetõleg értékesített
más személyek részére, köztük egy fiatalkorúnak is.
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság 18. életévét be nem
töltött személynek pszichoaktív anyag kínálásával,
átadásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés
bûntett és más bûncselekmény megalapozott gyanúja
miatt M. János Zsolt ellen befejezte a nyomozást és az
ügyben keletkezett iratokat
vádemelési javaslattal megküldte a Nagykõrösi Járási
Ügyészségnek.

A Nagykõrösi Rendõrkapitányság híreit keresse
a www.nagykoroma.hu oldalon!

FEJLÕDIK KÓRHÁZUNK!
Napelemrendszerrel gazdagodott az intézmény!
Mint ahogyan lapunk beszámolt róla, a
Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és
Rendelõintézet az Egészséges Budapest
Program keretében 250 millió, uniós forrásból pedig 118 millió forintot kapott.
Ennek keretében az egészségügyi intézmény fotovoltaikus rendszerfejlesztése
118 millió forintból már megvalósult a
Széchenyi 2020 program keretében.
A Kórház igen jelentõs áramfogyasztással
bír, a fenntartási költségek nagy hányadát
teszi ki a meglehetõsen magas áramfogyasztás, melynek csökkentése volt jelen
pályázat célja. A beruházás keretében az
energiatermelést biztosító napelemek az
intézmény Fáskert utcai fõépületének tetõszerkezetén és a Széchenyi téri Belvárosi Rendelõintézet tetõszerkezetén kerültek
elhelyezésre, annak érdekében, hogy 2018
júniusától az Intézmény villamos energia-
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fogyasztásának jelentõs része megújuló
energián alapuljon.
Az elnyert támogatás a beruházás pénzügyi fedezetének 100 százalékát biztosítja.
A projekt keretében a Fõépületre 566 db, a
Rendelõintézetre pedig 156 db, összesen
194,94 kWp teljesítményû áramtermelõ
napelem került elhelyezésre. A napelemek
által termelt energiát az épület meglévõ villamos hálózatán keresztül az épület fogyasztói használják fel, így a beruházásnak köszönhetõen az intézmény energiafogyasztásának költségei csökkennek, ami folyamatos, tartósan átcsoportosítható megtakarítást fog eredményezni. Mindezeken felül, az
elnyert európai uniós támogatás nemcsak az
épület energiafogyasztás költségeinek csökkenését segíti elõ, hanem annak környezetbarát mûködését is. A beruházás ezért környezetvédelmi szempontból is jelentõs, mivel az energia megtermelése során a környezetterhelés jelentõs mértékben csökken.

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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Több mint kilenc évtizedes
adósságát rótta le a város
Mint ismeretes, dr. Czira Szabolcs polgármester támogatási
kérelemmel fordult Balog Zoltán miniszterhez, melynek célja,
a Hõsök terén álló Zala Györgyalkotás talapzatán olvasható
névsor teljessé válása volt.
Amint az városszerte ismert,
már az emlékmû 1927. június
12-i felavatásakor, azaz több
mint kilenc évtizede felmerült,
hogy vannak személyek, akik
nevei nem kerültek fel a bronztáblákra. Ahogy arról már az
Önkormányzati Hírek beszámolt, dr. Czira Szabolcs kérel-

me támogatásban részesült, így
mára felhelyezésre kerülhettek
a kilenc évtizeden át hiányzó
neveket tartalmazó táblák, melyeket ezentúl bárki megtekinthet a Zala György-szobor talapzatának gimnázium felõli
oldalán.
Dr. Czira Szabolcs polgármester lapunknak elmondta:
Hálás köszönetemet fejezem ki
Balog Zoltán miniszter úrnak
és az Orbán Kormánynak azért
a támogatásért, hogy 90 éves
adósságunkat törleszthettük
eleink felé. Soli Deo Gloria!

MEGÚJUL A PIAC!

Folytatódik a Nagykõrösi Piac
megújítása, modern és szép csarnoképület kerül kialakításra, és
a városi fenntartásban lévõ környékbeli utcák is megújulnak.
Jelenleg is folyamatban vannak
a felépítmények bontása, az árusok a felújítás alatt a Víztorony
alatt, illetve a használt cikk piac
területén kapnak ideiglenes árusítóhelyet, így senkinek nem kell
lemondania a hamburgerrõl
vagy a sült kolbászról sem.
Egész héten kint vagyunk a piacon, nézzék meg képeinket az
Önkormányzati Hírek facebook
oldalain. Látván az építmények
állapotát, megerõsítik azt, hogy
igen, szükséges a piac felújításának folytatása. Ez a vásárlóknak
és az árusoknak is jó lesz, mindenki bízzon abban, hogy jobb
XIII. évfolyam, 26. szám • 2018. június 29.

lesz, mint ezelõtt volt, támogassák ezt a nagyszabású projektet.
Az átmeneti idõszak, tudjuk,
hogy nehezebb lesz, de a KÖVAKOM Nonprofit Zrt. mindent
megtesz a zökkenõmentesség
biztosítására.
Jövõ héten interjút olvashatnak Vozárné Ragó Ildikóval,
ami a legutóbbi beszélgetés óta
felmerült kérdésekre fog válaszokat adni.
Horváth Tibor
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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NAGYKÕRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI III.

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 az Arany
János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
kiváló diákjai szerepelnek:
Mészáros Attila: Rugby Európa
Bajnokság Nemzetközi bronz fokozat, Labdarúgás Fair play cup
Megyei II. hely; Nyerges Ádám:
Rugby Európa Bajnokság Nemzetközi bronz fokozat; Medgyesi
Enikõ: Debreceni Református
Atlétikai Verseny Nemzetközi V.
hely; Kõházi Bence Szilveszter:
Nemzetközi Kosárlabda Torna
Nemzetközi I. hely; Szûcs Bence:
Debreceni Református Atlétikai
Verseny Nemzetközi II. hely,
Debreceni Református Atlétikai
Verseny Országos I. hely; Pomázi
Dominik: Judo EB kupa Nemzetközi III. hely; Szép Marcell: Református Iskolák XV. Nemzetközi
Atlétikai Versenye síkfutás és távolugrás kategóriában Nemzetközi III. és VI. hely, XX. Jedlik
Ányos Országos Fizikaverseny
Regionális forduló VIII. hely,
Kadett Regionális Bajnokság Or-
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szágos I. hely; Sági Nikolett: Európai Liga Judo Nemzetközi I.
hely, IFI OB Judo Országos II.
hely; Német Dániel: Ötlet – Újdonság – Találmány Nemzetközi
Kiállítás Országos I. hely arany
fokozat; Rácz Rebeka Jázmin:
Jane Haining Angol Verseny Országos IV. hely, Angol nyelvi tankerületi verseny Városi I. hely;
Tóth Csenge Piroska: Felnõtt
Magyar bajnokság Karate diákolimpia Országos I. hely; Barna
Alexandra: IV. Országos Bihari
János Hegedû és Vonós Kamarazenei Fesztivál Ezüst minõsítés;
Kiss András László: Jane Haining
Angol Verseny Országos X. hely,
Citera hangszerszóló Városi I.
hely; Erdõdi Cintia: Megmérettetés a vándorzászlóért verseny Országos II. hely, Pátyi íjászat teremverseny Országos III. hely; Vásárhelyi-Faragó Dóra: Kecskeméti
Négy Évszak Országos Sakkverseny Országos I. hely; Czira Tamás: Országos Akadályfutó Verseny Országos IV. hely; Oláh
Krisztián: Futóverseny Országos
1. hely és III. hely; Tömösközi
Zoltán: XXVI. Honda Kupa Országos II. hely; Szõllösi Lilla:
Debreceni Református Atlétikai
Verseny Országos III. hely; Bálint
Virág: Országos Íjász Verseny Országos I-II. hely; Farkas Ferenc
Szabolcs: Országos Íjász Verseny
Országos I. hely; Árgyelán Tamás: Torna diákolimpia Országos
IV. hely, Országos Tornaverseny
Országos I. hely; Bálint Ákos:
Torna diákolimpia Országos VI.
hely, Országos Tornadöntõ Országos I. hely; Kaszala Kevin:
Torna diákolimpia Országos X.

hely, Országos Tornadöntõ Országos I. hely; Szõllösi Kitti Dorottya: IV. Országos Bihari János
Hegedû és Vonós Kamarazenei
Fesztivál Ezüst fokozat, DUE-Az
év online diákmédiuma középiskolás kategóriában Országos III.
hely; Molnár Vivien: Debreceni
Református Atlétikai Verseny Országos I. hely; Kósa Evelin: Debreceni Református Atlétikai Verseny Országos II. hely; Tóth Levente: Debreceni Református Atlétikai Verseny Országos II. hely;
Józan Máté: Debreceni Református Atlétikai Verseny Országos II.
hely; Gerber Szabolcs: Debreceni
Református Atlétikai Verseny Országos III. hely, Református Középiskolák Országos Kosárlabda
Bajnokság Országos V. hely; Horváth Zoltán: Debreceni Református Atlétikai Verseny Országos III.
hely; Kapás Gábor: Judo Magyar
Bajnokság Országos III. hely; Farkas Bálint: Judo Magyar Bajnokság Országos III. hely; Lázár Erzsébet: Judo Magyar Bajnokság
Országos III. hely; Godó Zsófia:
Judo Felnõtt III. korcsoport Országos I. hely, IFI Bajnokság Országos II. hely, Judo Felnõtt II.
korcsoport Országos III. hely;
Kecskeméti László: RGOIV (Informatika verseny) Megyei II.
hely; Palotai Péter: Tollaslabda
diákolimpia Megyei II. hely; Sipos Márk: Asztalitenisz Megyei
II. hely, Megyei Asztalitenisz Verseny Megyei II. hely; Szabó Nikolett: Minden Ké(P)pen Nagykõrös, Fotópályázat Városi I. hely,
DUE – Az év online diákmédiuma
középiskolás kategóriában Országos III. hely; Gajdácsi Bettina,

Rátóti Laura, Takács Henriett:
Kárpát-medencei Református Középiskolák közötti Bocskai Mûveltségi Vetélkedõ Nemzetközi
VIII. hely; Király Kevin: Rugby
Junior EB Nemzetközi Bronz fokozat; Szerafimoszki Róbert: Református Középiskolák Országos
Kosárlabda Bajnokság Országos
V. hely, Labdarúgás Fair play cup
Megyei II. hely; György-Nagy
Zsuzsa, Cselóczki Viola, Jauch
Gréta: Arany János 200 éves évfordulói Emlékverseny Országos
I. hely; Zagyi Attila: Kosárlabda
Mezõtúri Verseny Országos V.
hely, Református Középiskolák
Országos Kosárlabda Bajnokság
Országos V. hely; Szabó Milán:
Refi Debrecen 1500 m Országos
V. hely, Labdarúgás Fair play cup
Megyei II. hely; Sánta Panna:
AMITA Dance Jam Országos
arany és ezüst minõsítés; Kókai
János, Bekõ Dániel, Nagy-Gombai Péter, Kiss Attila: Országos
Tornadöntõ Országos I. hely; Fehér Vivien: AMITA Relevé táncverseny Országos I. hely; Cselóczki Boglárka: AMITA Dance Jam
Országos I. hely; Szõke Ármin,
Veréb István Bendegúz, Szigetvári Krisztina: DUE-Az év online
diákmédiuma középiskolás kategóriában Országos III. hely; Polgár Zsóka: Majorette Verseny
Országos I. hely; Fercsi Laura:
Relevé Táncverseny Országos I.
és III. hely; Czira Ferenc: Református Középiskolák Országos Atlétikai Csapatverseny Országos I.
hely; Kozma Ákos, Nyerges Gergõ, Bartus Levente, Blahut Bence, Koselák Zsolt: Református
Középiskolák Országos Kosárlabda Bajnokság Országos V. hely;
Szrapkó Ádám: Református Középiskolák Országos Kosárlabda
Bajnokság Országos V. hely, Labdarúgás Fair play cup Megyei II.
hely; Molnár Anna, Borzák Bettina, Barabás Szindi, Berényi Petra: B33 Leány Kosárlabda Bajnokság Megyei III. hely; Tamasi
Nándor, Török László, Gulyás
Máté, Csertõ Krisztián, Godó
Bence, Boros József: Labdarúgás
Fair play cup Megyei II. hely; Szebeni Brigitta: Relevé Táncverseny
Megyei I. és III. hely; Kiss Katalin, Molnár Zsófia, Oláh Dávid:
Anyanyelvi Õrjárat Városi I. hely.
Gratulálunk!
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A Víziközmû Társulat erre célozhatott:

Politikai vagy önös magánérdekek
vezethetik Kustár Tamást

Képünk illusztráció
A Kõrösi Újságban talált táptalajra
Kustár Tamás Balázs, aki csak úgy
ontja magából a nyílt leveleket a
Víziközmû Társulattal kapcsolatban.
Kustár, aki 10 évig küldöttként ült ott
az üléseken, tehát magától is megtehette volna, hogy beszámol, tájékoztatja a
lakosságot, az érintetteket, a tagokat,
hiszen neki mindenre lehetett volna rá-

látása, kaphatott volna tájékoztatást.
10 éven keresztül ezt nem tette meg,
most is csak azért, mert a Képviselõtestület errõl határozott, hogy Kustár
készítse el a beszámolóját a Társulat
mûködésére, pénzügyi helyzetére is vonatkozóan. Kustár most nyílt levelet
írogat, melyre a Víziközmû Társulat
válaszolt, majd Kustár újabb válaszlevelet írt, ezek olvashatóak a helyi balliberális sajtóban.
Kezdjük elõször a Víziközmû válaszlevelével, melybõl szó szerint idézünk,
vagyis ezt írta a Víziközmû Kustárnak:
„AZ ÖN LEVELE NYILVÁNVALÓAN ÖNÖS POLITIKAI ÉRDEKET
SZOLGÁL, ÉS VALÓTLAN TARTALMÚ.” Majd azt is írják, hogy: „A
Társulat 2018. május 24-i taggyûlése –
az Ön, mint küldött jelenlétében és
közremûködésével – elrendelte a Társulat elszámolási eljárásának megindítását. (…)
A Víziközmû Kustár levelével kap-

csolatban azt is megjegyzi: „Tájékoztatásul közöljük Önnel, hogy a Társulat
az Ön politikai haszonszerzési céllal,
vagy egyéb Önös magánérdekbõl megküldött leveleire nem válaszol a politikai harcokból kimaradás érdekében”.
Konklúzió: Bár a Víziközmû Társulatnak sok kérdésre válaszokat kell
adnia, fõleg a saját tagjai, a nagykõrösi tagok irányába, Kustár Tamás
Balázs küldött is tartozik néhány válasszal, például, miért a polgármester
testületi ülésen elhangzott mondatait
elemezgeti, és miért nem azt csinálja,
amivel a testület határozatban felkérte õt? Õ 10 évig küldött volt, minden ülésen ott volt, ráadásul akkor
még gazdasági alpolgármestere is volt
a városnak, illene olyan tájékoztatót
letenni az asztalra, melybõl minden
tag, minden nagykõrösi egyértelmûen
és tisztán láthatja a helyzetet. Ez minden nagykõrösi érdeke!
Horváth Tibor

Szabóné Irházi Zsuzsanna: Hagyja abba
a hazudozást és az emberek zaklatását
Zágráb Nándor!

Miután a polgármester
hosszú perceken keresztül
sorolta azokat a hazugságokat, melyekkel Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök évek
óta hergeli a lakosságot (pl.

Dalmady iskola felszámolása, Gyopár úti garázssor elbontása, új konzervgyár építése, piac megszüntetése, zeneiskola áron aluli értékesítése stb.) Szabóné Irházi

XIII. évfolyam, 26. szám • 2018. június 29.

Zsuzsanna képviselõ felszólította Zágráb Nándor helyi
Jobbik elnököt, hogy hagyja
abba a hazudozást és az emberek zaklatását. „NEM
IGAZ, HOGY A CSATORNAPÉNZT KÖLTJÜK A
PIACRA, NEM IGAZ!” –
jelentette ki határozottan
Szabóné Irházi Zsuzsanna,
aki ezzel egy újabb Zágrábi
hazugságot tett helyre.
A kormány célzottan a
Nagykõrösi Piac felújítására
és útépítésre adta a pénzt.
Zágráb Nándor helyi Jobbik
elnök rezzenéstelenül hazudik folyamatosan, azt állítja,
600 millióból újul meg a piac, ez hazugság. Azt állítja
Zágráb Nándor, hogy 300
m2-es lesz a csarnok, ez is

hazugság. Azt állítja Zágráb
Nándor, hogy a csatornapénzbõl épül a piac, ami
szintén hazugság, a dr. Czira
Szabolcs által a kormánynál
kilobbizott csatornatámogatás már ott van a tagoknál,
Zágráb Nándor is már megkapta.
Vélhetõen a Jobbik folyamatos gyengülése, szétesése
is hozzájárulhat ahhoz, hogy
egyre nagyobbakat kell hazudnia Zágrábnak, hogy elterelje a figyelmet például
arról, hogy a Jobbik az ÁSZbüntetésre kért és kapott
pénzt elköltötte kampányra,
vagyis az emberek pénzét
másra használták fel, mint
amire kérték.
HT
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
2018. JÚLIUS

KÉPVISELÕ NEVE

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester
1. számú választókerület
László Ferenc
települési képviselõ

FOGADÓÓRA NAPJA

HELYE

2018. július 16. (hétfõ)
13.00 órától

Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykõrös, Szabadság tér 5.
fszt. 13. szoba)

2018. július 3. (kedd)
14.00 órától

Nagykõrösi Arany János Kulturális
Központ, 1. emelet, 38. sz. terem
(Nagykõrös, Szabadság tér 7.)
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Hirdetés

FRISS HÍREKKEL,
KÉPGALÉRIÁKKAL
TALÁLKOZHAT!
TEKINTSE
MEG ÖN IS
AZ INTERNETEN!

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2018. június 25-tõl
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134

Nagykõrös, Nyársapát, Kocsér

2018. július 2-tõl
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
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.

12

2018. június 30-án
és július 1-jén
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725
06-20/375-7750

Orvosi ügyelet
telefonszáma:

53/350-377
Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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Hirdetés

Mert adni jó…
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

EU-ÉPÍTŐ
A Nagycsaládosok Nagykõrösi Egyesülete több
mint 24 éve azért tesz,
hogy a Nagykõrös és környékén élõ nagycsaládosokat segítse, továbbvigye és
népszerûsítse a hagyományos családi modellt, soksok érdekes és tanulságos
programjaival szebbé és
színesebbé tegye a tagcsaládok életét.
Ebben a nehéz, de nemes
feladatban
szerencsére
partnerekre is talál, akik
támogatásukkal segítik a
programok megvalósítását, a családok támogatását.

Ezeket a támogatásokat és
segítséget köszönte meg a
Nagycsaládosok Országos
Egyesülete is ez évi közgyûlésén, ahol sor került a
támogatók és önkéntes segítõk munkájának elismerésére.
Sok-sok évi önkéntes vezetõ munkájuk elismeréseként Hûség-díjat kaptak
Torma Pál és Tormáné
Zöldi Szilvia, NOE-díjat
Fanczal István.
Arany Bölcsõ-díjat adtak
át a Bonduelle, Ezüst Bölcsõ-díjat a Nagyi Süti képviselõjének a hosszú évek

óta tartó folyamatos támogatásuk elismeréseként.
Elismerõ Oklevelet Vincze
Balázsné vehetett át sok évi
önkéntes segítõ munkájáért.
Gratulálunk a díjazottaknak és bízunk benne, hogy
még nagyon sokáig számíthat a Nagycsaládosok
Nagykõrösi Egyesülete támogatásukra, hogy segítségükkel továbbra is segíthessék a nagykõrösi és
környékbeli nagycsaládosokat!
Köszönjük!
2018. június 29.; 30.
15 óra Kutyaparádé
(szinkronizált,
színes amerikaiangol kalandfilm)

MÛSOR
2018. június 28.
17 óra Merülés
a Szerelembe
(szinkronizált, színes német-franciaspanyol-amerikai
romantikus dráma)

19 óra Jurassic World:
Bukott Birodalom
(szinkronizált,
színes,
amerikai
spanyol
kalandfilm)

17 óra Vissza
a gyökerekhez

KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Híreinket,
képgalériáinkat
kövesse nyomon
továbbra is az
Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook
közösségi oldalainkon,
valamint
a ww.nagykoros.hu városi
honlapon!

(szinkronizált,
színes francia
vígjáték)
19 óra Sicario 2.
– A Zsoldos
(szinkronizált,
színes olasz-amerikai akcióthriller)
2018. július 1.; 2.; 3.
17 óra Vissza
a gyökerekhez
19 óra Sicario 2.
– A Zsoldos

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
XIII. évfolyam, 26. szám • 2018. június 29.
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NAGYSIKERÛ
Relevé Gála

A már hagyományos évadzáró Relevé Gálának ezúttal
is a Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központ adott
otthont 2018. június 9-én.
Horváth Melinda, az
Egyesület vezetõje lapunknak elmondta: Két telt házas
elõadást tartottunk. A mûsor
keretében mind a 7 csoport
bemutatta legújabb koreográfiáját. Varrónõink ezúttal
is változatos, látványos fellépõ ruhákat készítettek. Minden csoportomat, egy hozzájuk illõ táncos idézettel mutattam be.
Rendhagyó módon idén
nem profi táncegyüttes lépett fel a gálán, hanem egy
volt Relevé tag, Csípõ Koppány varázsolta el a közönséget, aki 5 éven át volt profi táncosa, különdíjas versenyzõje az egyesületnek.
Ma már Chase néven lett ismert az énekesi pályáján. Remek dalokat hozott a mûsorra, lenyûgözte a nézõket az
egykori táncos tehetség
hangja. Húga, Csipõ Virág is
fellépett a színpadon, aki
egykor 8 évig volt a mostani
Relevé Klub csoport tagja,
különdíjas versenyzõje, s a
mai napig táncol Budapesten. Közös produkciót is elõadott egykori csoportjával.
A Gála mindig sikernek
örvend Nagykõrösön, most
azonban mindenki úgy nyilatkozik, hogy fantasztikus
14

volt a mûsor, a csoportok
közül pedig mindenki rengeteget fejlõdött és minden koreográfia és korosztály magával ragadta a zsûrit.
Egyre több olyan nézõnk
van, akinek nincs a táncosok
közt hozzátartozója, de eljön megnézni, mert kikapcsolja, és minõségi szórakozást nyújt számára, s ez az
érdeklõdés kitart gyerekektõl egészen a nyugdíjas korosztályig, pedig többnyire
mai modern zenékre dolgozunk.
Íme, egy „laikus” nézõ beszámolója a gáláról:
„Barátaink hívtak meg a
Relevé Gálára, melyet nagy
izgalommal vártunk! Minden félévben új mûsorral készülni nem kis feladat, mind
tanár, mind pedig a gyerekek és a szüleik részérõl. A
barátaink, akik meghívtak,
a szomszédban laknak; legalább heti kétszer elszáguldanak mellettünk, hogy próbára siessenek. Idõt, energiát nem sajnálva, úgy felkészülnek a tánc elõadásokra,
hogy abban hiba nincs.
Az elõadást Horváth Melinda vezette, vezényelte.
Úgy éreztem, mintha egy
nagy baráti társaság lenne a
nézõtéren, Melinda pedig
így szólt hozzánk, közvetlen
módon. Minden csoportot
úgy konferált fel, mintha a
gyermekei lennének, szere-

tettel, kiemelve az eddig elért sikereit és erõsségeit,
mindegyik csoporthoz választott egy hozzájuk illõ
táncos idézetet. Többször
említette a „libabõr” szócskát, melyet a mûsor során
többször is mindenki érezhetett, akiben vér csörgedezik.
Nem tudnék választani,
hogy melyik volt a kedvencem, mert minden produkcióban láttam valamit, amitõl megborzongtam. Koreográfiák, zenék, jelmezek elbûvölõek, változatosak voltak.
A teltházas elõadáson szépen felépített, összerakott

mûsort láthattam. Ismét
megállapítottam a családommal együtt, hogy a Relevé Egyesület nem véletlen ér
el országos sikereket és mozgatják meg városunkat több
jeles napon!”

JUNIOR ORSZÁGOS

DIÁKOLIMPIA

Gyõr adott otthont a junior
korosztály országos diákolimpiai döntõjének. A Kõrös Judo SE két versenyzõje
lépett szõnyegre és mindketten dobogóra állhattak.
Kochan József arany, míg
Hajdú Eszter ezüstérmet
szerzett súlycsoportjában.
Mindkét versenyzõ komolyabb sérülésekkel bajlódott
az elmúlt hosszú idõszakban.
Kochan József vállmûtét
után mintegy 7 hónap kihagyást követõen léphetett
szõnyegre, míg Hajdú Esztert térdmûtét és visszatérõ
kulcscsont sérülések hátráltatták hosszabb ideje. Re-

mélni lehet, hogy most már
teljes értékû edzésmunkát
tudnak majd végezni. Az
egyesület ezzel a megmérettetéssel lezárta az elsõ féléves verseny idõszakot, bár
nyáron sem a pihenés idõszaka jön majd. Többen övvizsgára készülnek és edzõtáborokban vesznek majd
részt. A Kõrös Judo SE ebben az évben is megrendezi
saját szervezésû edzõtáborozását Nagykõrös Város Önkormányzat Balatonakali táborában. Erre már több más
egyesület is bejelentkezett,
így remélhetõleg ebben az
évben is betelik a létszám.
Az egyesület versenyzõi közül Kochan Józsefre egyéni
program és edzésterv vár,
mivel számára nemzetközi
válogató versenyek következnek a nyár folyamán. Júliusban Pakson, majd ezt követõen Prágában, Berlinben
és Kolozsváron száll harcba
a junior EB kiküldetésért.
KÕRÖS JUDO SE

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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KINIZSI:

támogatókat díjazta és vendégelte
meg az egyesület

A 2017/2018-as szezon zárásaként a
Nagykõrösi Kinizsi FC vezetõsége
szeretett volna külön is köszönetet
mondani azoknak a helyi lokál patrióta cégeknek, illetve nagykõrösi
kötõdésû vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik az idei szezonban
támogatták és segítették az egyesületet. A Budai Kapu étteremben tartott
baráti hangulatú eseményen, Sohajda
Márk elnök és Veszprémi Zsolt alelnök beszélt a klub jelenérõl és a következõ évek nagyszabású terveirõl,
amelyeket a klub az Önkormányzat
támogatásával és segítségével szeretne közösen megvalósítani. A városvezetést képviselve: dr. Czira Szabolcs polgármestert és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármestert külön köszöntötte a klubvezetés. Az egyesület
2017/2018-as szezonjának fõ támogatói a vacsora elõtt emlékplakettet
vettek át. Nagykõrös város legtöbb
XIII. évfolyam, 26. szám • 2018. június 29.

gyermeket versenyeztetõ egyesülete
ezúton is köszöni a támogatását az
alábbi cégeknek: Crown Magyarországi Csomagolóipari Kft., Szabó
Pipagyár Kft., Brill Kft., Celsius
Plussz Kft., Kõrös Szerkezetgyártó

Kft., és nem utolsó sorban Nagy István vállalkozónak.

Hajrá nagykõrösi sport,
hajrá Kinizsi!
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Csodakert a Bárány úti lakótelepen!
Ezt valóban mindenkinek látnia kell!
Felhívásunkra, kedves Olvasónk,
Baracsi Katalin küldte be nekünk az
itt látható csodaszép képeket! Olyan
barátságosra sikeredett a balkonkert,
hogy egy kedves madárka is fészke
helyszínéül választotta az egyik virágtartót. Csodásan zöldellõ, és pompázó virágok teszik igazán széppé, és
meghitté a lakótelepi lakás erkélyét.
Sok szeretettel gratulálunk Hozzá a
lakóknak! Kívánjuk, hogy leljék soksok örömüket benne!
Képek: Baracsi Katalin Nagykõrös
Bárány u. 14/B I/6.

Helyreigazítás
Lapunk 2018. március 9. napján megjelent számában az „Ábrahám Tibor Gyõrben indul a
választásokon! Miért nem Nagykõrösön?” címmel megjelent cikkben valótlanul állítottuk azt, hogy
dr. Ábrahám Tibor László a Haza Pártja jelöltjeként indul Gyõrben a választásokon.

