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Ingyenes információs lap

Vidám táborlakók
a Humánszolgáltató Központban

Fotó: Varga Irén

Átlagosan közel 50-50
nagykõrösi gyermek táborozhatott ingyenesen több
héten keresztül ezen a nyáron is a Nagykõrösi Humánszolgáltató Központ
szervezésében, akik kipróbálhattak ügyességi játéko-

kat, sportolhattak, erre a
hatalmas udvar kiváló lehetõséget nyújtott. Ott jártunkkor éppen limonádét
vittek, jól fog esni ebben a
kellemes melegben a gyermekeknek. Bugya László
intézményvezetõ elmond-

ta, hogy sok gyermeknek ez
tényleg egy igazi közösségi
élmény, nagyon jól érzik itt
magukat és jövõre is hasonló tábor szervezését tervezik. Köszönet illeti a központ munkatársait, az ott
dolgozókat, hogy több hé-

ten keresztül figyelemmel
vannak a táborozókra, vigyáznak rájuk, gondoskodnak róluk. Megtudtuk,
hogy a gyermekek a
KÖVA-KOM Nonprofit
Zrt. jóvoltából ingyenesen
tölthettek el egy hetet a
Pálfája Oktatóközpontban, a Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központ
pedig ingyenes filmvetítéssel (Kõrös Art Mozi) lepte
meg õket. A tábor július
12-én véget ért, de az élmény örökre megmarad, és
jövõre újra várnak mindenkit…
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát a táborban!
Horváth Tibor

Részletek lapunk 7. oldalán!
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TELJES SIKER:

MISKOLCON,
SOPRONBAN ÉS
VESZPRÉMBEN IS
A FIDESZ–KDNP
JELÖLTJE GYÕZÖTT!
Több településen is idõközi önkormányzati választást tartottak vasárnap, köztük a legnagyobb figyelmet a miskolci
kapta, ahol a FIDESZ–KDNP jelöltje egy összellenzéki jelölt
ellen indult, akit a Jobbiktól az
MSZP-ig, a Gyurcsány-párton
át mindenki támogatott. Azonban ez sem volt elég nekik,
megbuktak, a FIDESZ–KDNP
jelöltje pedig simán, több mint
60%-ot elérve gyõzött. Ezenkívül Veszprémben és Sopronban
is idõközi választáson döntöttek önkormányzati képviselõk
személyérõl, mindkét városban
a kormánypártok indulója nyert,
Veszprémben a szavazatok
több mint 80%-ával. Ez, valószínû, intõ példa a nagykõrösi
ellenzék elõtt is, akik vélhetõen szintén arra készülnek,
hogy elveiket feladva egy közös polgármester-jelölt mögé
sorakoznak fel jövõre, pedig
mint az jól látható, ez a taktikázás nem vezet eredményre, a
választók felelõs döntést fognak hozni.

Dr. Nagy Ákos, a Fidesz–KDNP
egyéni önkormányzati képviselõ-jelöltje kapta a legtöbb szavazatot a vasárnapi idõközi választáson Miskolc 12. választókerületében. A Fidesz jelöltje magabiztosan, 60% körüli eredménnyel gyõzött, Erdei Sándor
annak ellenére sem tudta megszorítani, hogy a teljes ellenzék
beállt mögé.
A veszprémi választáson is a Fidesz–KDNP jelöltje nyert, Kovács Áron a szavazatok több
mint 80%-át kapta. Kovács
Áron 655 szavazatot kapott.
Sopronban szintén a kormánypártok jelöltje gyõzött. A belvárosi körzet önkormányzati képviselõi tisztségéért Filep Márk
(Fidesz–KDNP), Sógor Ferenc
(MSZP), Németh Ede és Rétfalvi Csaba (függetlenek) indultak. A voks több mint 64%-át
Filep Márk kapta (570 szavazat), így õ vált a soproni önkormányzati képviselõ-testület tagjává.
Horváth Tibor

Szerintem…
Jelenleg folyik a nagykõrösi piacfelújítás, csarnoképítés, útfelújítás elõkészítése, a lakosság körében a rekonstrukció híre gyorsan népszerûvé vált. Ezzel kapcsolatban az Önkormányzati Hírek ezen a héten is interjúkat készített a nagykõrösi vásárlókkal.
Kovács Balázs: „Nem rossz ötlet! Én is örülök annak, hogy
megújul a kõrösi piac. Meglátjuk,
kíváncsian várjuk, hogy milyen
lesz. Én az õstermelõkhöz járok,
de más kereskedõtõl is szívesen
vásárolok, jók itt az áruk! Szép
paprikát vettem, lecsót szeretnék
most fõzni. Persze hogy örülök
annak, hogy fedett lesz az elárusítótér. Hetente járok ide átlagban, akkor jövök, amikor tényleg
szükségünk van valamire.”

Mess Gabriella: „Nagyon örülünk neki, hogy megújul a nagykõrösi piac! Mi minden héten járunk ide vásárolni. Most szép virágot és barackot vettünk a kislányommal!”

Máris fejlesztett az egyik kereskedõ!
Szép, új büfékocsi a kõrösi piacon
Szívesen jönnek a vásárlók az ideiglenes
kialakított piactérre is

További részletek lapunk 16. oldalán!
Õszinte fájdalommal tudatjuk, hogy

Dr. Szederkényi József
ideggyógyász szakorvosunk
2018. július 13-án elhunyt.

„Egy volt közös,
szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!” (Arany János)
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették:

Temetése 2018. július 26-án 9.45 órakor
a Kecskeméti Köztemetõben lesz.
Kórház vezetõsége

Ronkó Éva tanárnõ
életének 63. évében, 2018. július 10-én elhunyt.
Szeretett halottunkat 2018. július 31-én 14 órakor
egyházi szertartás szerint, a nagykõrösi
református temetõben helyezzük örök nyugalomra.
Emlékét szívünkben õrizzük.
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Gyász
Fehér Dezsõné sz. Kovács Zsófia (1938)
Bárányné Kovács Szilvia
sz. Kovács Szilvia (1978)
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Rémhírek, és felesleges
feszültségkeltés, hazugságok
a Kõrösi Újságban
a piaccal kapcsolatban

Képünk illusztráció (Önkormányzati Hírek archívum)

Úgy tûnik, hogy a Kõrösi Újság
is beállt azok közé, akik nap,
mint nap rémhírekkel hergelik a
lakosságot anélkül, hogy meggyõzõdnének a cikkükben megírtak valóságtartalmáról. A napokban „Elégedetlenség a piacon” címmel jelentettek meg egy
írást, melyben azt állítják, hogy
„hatalmas felháborodást keltett
a piacon az új bérleti szerzõdések
aláíratásának szándéka”. Továbbá hatalmas bérleti díj emelésérõl számolnak be a nagykõrösi

piac területén a Kõrösi Újságban.
Lapunk, az Önkormányzati Hírek megkérdezte az ügyben legilletékesebbet, a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját,
Vozárné Ragó Ildikót, aki elmondta, hogy a nagykõrösi piactér átépítése kapcsán természetesen sok kérdés fogalmazódik meg árusok és vásárlók részérõl egyaránt, és a Kõrösi Újságban leírtak köszönõviszonyban sincsenek a valósággal.
Vozárné Ragó Ildikó: „Gyakran
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elhangzik a kérdés: Igaz-e, hogy
… és ezt követõen sokszor elég
valótlan feltevésekkel folytatódik
a mondat. A kérdést, amennyiben kijelentésben testesül meg, a
történésekre rálátással nem rendelkezõ hajlamos el is hinni.
Ilyen kijelentéssel találkoztunk
az elmúlt napokban is: „Többszörösére emelkedik a piacon a
bérleti díj!” Nem kérdésként, hanem tényként fogalmazódott
meg az észrevétel.
És mi a valóság? A KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt., mint „üzemeltetõ” látja el a Nagykõrösi Kálvin
téri piac üzemeltetését. A piacon
alkalmazott díjakat Nagykõrös
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének piacok és vásárok rendjérõl szóló 12/2012.
(III. 30.) Önkormányzati rendelet 3. melléklete állapítja meg,
mely díj utoljára 2017. március
1-jei hatállyal módosult. A hivatkozott rendelet teljes terjedelmében a www.nagykoros.hu oldalon elérhetõ.
MINDEZEK ÉRTELMÉBEN
KIJELENTHETÕ, HOGY SEM
A BÉRLETI DÍJ, SEM A HELYHASZNÁLATI DÍJ NEM MÓDOSULT. Amennyiben egy-egy
bérletesnek mégis az eddigiektõl
eltérõ összeget kell fizetnie, annak oka máshol keresendõ.
Ami tény: A korábbi bérleteseinkkel már március-április hónapban megkezdõdtek az egyeztetések a piaccsarnok építése
alatt való hely-, és közüzemek
biztosítása
vonatkozásában.
A biztosítandó hely mérete, valamint egyéb feltételek vonatkozásában, lehetõségünk függvényében igyekeztünk a bérlõk igényét
figyelembe venni abban az esetben is, ha esetlegesen a korábban bérletezettõl eltérõen nagyobb területre szólt az igény.
Matematikai összefüggésben tehát a bérleti díj az egységnyi díjtétel és az igénybe vett egység
(elfoglalt terület mérete) szorza-

ta: ha az egységdíj változatlan,
BÉRLETI DÍJ NÖVEKEDÉS
CSAK AZ ELFOGLALT TERÜLET MÉRETÉNEK NÖVEKEDÉSE ESETÉN ÁLLHAT
FENN.
Ilyen kijelentéssel találkoztunk
az elmúlt napokban is: „Csökkent a piac forgalma”. És mi a
valóság? Erre nehéz objektív mérést alkalmazni, változatlanul sokan kilátogatnak a piacra a friss
zöldség és gyümölcs beszerzése
céljából. Ami tény: a vásárlók
megtartása csak megfelelõ minõségû áru forgalmazása esetén lehetséges. Én úgy vélem, hogy
többségében ennek megfelelõ
árukészlet fogadja a vásárlókat.
A magunk részérõl a vállalt feltételeket teljesítettük, úgy, mint
helybiztosítás, közüzemekre való rácsatlakozás lehetõsége, vagyonvédelmi rendszer kiépítése.
Természetesen a korábbi bérleteseink is teljesítették a már elõre
egyeztetett kötelezettségeiket, hiszen határidõre megtörtént a felépítmények elbontása, áthelyezése. Ezen segítõ együttmûködésért ezúton is köszönetemet fejezem ki. Külön köszönet illeti
azon kereskedõk, árusok hozzáállását, akik az ideiglenes árusítás ideje alatt sem hagyták el a
piac területét, segítve ezáltal a fogyasztói szokások megtartását.
Minden bizonnyal ez a támogató
hozzáállás annak is betudható,
hogy egy korszerû, áruházláncokkal versenyt felvenni képes
piaccsarnok megvalósítása az átmeneti idõszak nehézségei mellett is elvárás.
A valótlan, esetenként politikai
alapokra helyezett híreszteléseknek nem érdemes hinni. Kérjük,
hogy kérdések, észrevételek esetén továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal. Bízunk benne,
hogy jövõ év elején egy új, mai
kor igényeinek megfelelõ piaccsarnokban fogadhatjuk a vásárlókat.”
LV
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Világvárosi színvonal!
Nagykõrös belopta magát
a Virágos Magyarország zsûrijének szívébe

Nagykõrös Városa ebben az évben
is benevezett a Virágos Magyarország versenyre, melynek zsûrizését a közelmúltban végezték el.
A helyiek büszkén mutatták be
Nagykõrös szépségeit, fejlõdõ,
megújuló közterületeit a szakembereknek. Így jártak a Városköz-

pontban, Pálfájában, Cifrakertben,
Csónakázó-tónál, a Téglagyári úton,
és kis utcákban, a Názáret Római
Katolikus Óvodában, és természetesen a tavaly megújult Hõsök terén.
A napot a Tímárházban zárták egy
finom kávéval. Büszkén jelenthetjük
ki, hogy a szakmai zsûrit elvarázsol-

JÖN! JÖN! JÖN!
XVIII. NAGYKÕRÖSI LOVAS RENDEZVÉNY
XI. DÍJUGRATÓ VERSENY
2018. augusztus 25. (szombat)
Nagykõrösi Lovas Sportegyesület
– Gátõrházi Lovastanya
www.nlse.hu
4

ta a megújuló zöld város. BertalanKovács Judit és Kazy Zsámboki
Ivett már többször jártak városunkban, és lapunknak elmondták, hogy
Nagykõrös szemmel láthatóan
rengeteget fejlõdött.
„2014-ben voltunk itt utoljára,
emlékszünk, hogy akkor fejezõdött
be az elsõ nagyberuházás a központban. Nagykõrös méltán kapott
eddig is rangos díjakat, elismeréseket. A Fõtér felújítása egy minõségi, hatalmas ugrás, változás volt.
Csodás zöldfelületek kerültek kialakításra, olyan színvonalú változás
történt, mely hatalmas minõségi javulást eredményezett. A legújabb
fejlesztés káprázatos, a Hõsök tere
nagyon szép lett! Elegáns, színvonalas, bárhová néz az ember, azt
gondolja, hogy ez egy igazi világvárosi kivitelezés lett! Látszik, hogy az
egész fejlesztés nagyon összehangolt, nem csak a zöldfelület. Így az
összkép nagyon harmonikus. A régi és új mûalkotások, épületek,

építmények tájba illõek. Úgy gondoljuk, hogy Nagykõrös Városa
méltán állít emléket Arany Jánosnak, az Arany-kultusznak. Nagykõrös lett az elsõ számú városa a nagy
költõnek, aki csodálatos szoborcsoportot is kapott idén. Örülünk
annak, hogy eljöhettünk, és megmutatták nekünk ezt a csodálatos,
szépen fejlõdõ várost” – mondták
el lapunknak a zsûri tagjai.
A Virágos Magyarországért verseny híreivel folyamatosan jelentkezni fogunk! Hamarosan indul a
közönségszavazás is a verseny
facebook oldalán! Kövesse Ön is
folyamatosan figyelemmel ezzel
kapcsolatos híreinket, információnkat!
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani Nagykõrös Város lakosságának, mert a zsûri rendezett,
gondozott, szép utcákat láthatott a
nagykõrösi program során!
Lõrinczy Veronika
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Önkormányzati támogatással
újul meg a Református Temetõ
útburkolata
község
számára,
melybõl a fenntartásukban lévõ temetõ
útburkolatát újítják
fel. Az errõl szóló támo-

Nagykõrös Város Ön- forintos támogatást
kormányzata ebben nyújt a Nagykõrösi
az évben 800 ezer Református Egyház-

gatási szerzõdést a napokban írta alá a Nagykõrösi
Református Egyházközség részérõl Nagytiszteletû Szabó Gábor lelkészelnök, valamint Nagykõrös Város Önkormányzat
részérõl dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester.

„Az útfelújítás augusztus végén kezdõdik, mintegy 300 méter hosszúságban, a Kecskeméti úti
úgynevezett forgókaputól
a Hõsök emlékhelyéig.
A mostani földút elõkészítés után fehér murvás
feltöltést kap. Köszönjük
a támogatást!” – mondta
el lapunknak Nagytiszteletû Szabó Gábor lelkészelnök.
Lõrinczy Veronika

Hirdetés

Figyelem!
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Augusztus 17-ig pályázható
az épített örökség védelmére
adható támogatás!

N

Nagykõrös Város Önkormányzata az épített örökség
helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján pályázati felhívást tett közzé.
Támogatható tevékenységek:
Támogatásban részesíthetõk azon fenntartási és felújítási
munkák, amelyek elvégzése a város sajátos jellegének
megõrzésében jelentõséggel bíró építészeti érték, karakter megvédését, fenntartását vagy helyreállítását célozzák.

gardrobom
Megnyitottunk!
Nyitvatartás H-P 9-18 óra között
Szombaton 9-13 óra között
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16. (a Spar mellett)

XIII. évfolyam, 29. szám • 2018. július 20.

A támogatás mértéke:
A támogatás vissza nem térítendõ támogatás formájában
nyújtható, amely a Támogatásigénylési adatlap mellékleteként benyújtott, a pályázott munkanemekre vonatkozó
költségvetés elfogadott tételei alapján az 5/2011. (II. 18.)
önkormányzati rendelet 12. §-a alapján kerül meghatározásra.

A pályázatok benyújtási határideje:
2018. augusztus 17.
Teljes pályázati kiírás és adatlap: www.nagykoros.hu
5

29-06.qxd

2018.07.18.

10:56

Page 6

Kátyúz a Közút! Javul az utak minõsége
A munkálatok idején közlekedjenek óvatosan!
ez idõ alatt mintegy 45 tonna kátyúzó anyagot használtak fel. Továbbá a
71+000 és 76+576 km
szelvények közötti szakaszon a javítást a hét folyamán tudják ismételten megkezdeni, a fenntartási munkák pedig várhatóan a jövõ
hét folyamán befejezõdnek.

Megkezdõdtek a munkálatok a 4601 j. (Lajosmizse–Nagykõrös) összekötõ
úton. Ezzel kapcsolatban
kértünk hivatalos tájékoztatást a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Pest Megyei
Igazgatóságának Üzemeltetési és Fenntartási Osztályától. Megtudtuk, hogy a MaHirdetés

gyar Közút munkatársai a
rendelkezésükre álló kapacitásokkal a keletkezett
burkolathibák javítását folyamatosan végzik. „2018.
június hónapban a 4601 j.
út Nagykõrös–Lajosmizse
közötti szakaszának karbantartására munkatársaink
8 munkanapot fordítottak,

A 4601 j. összekötõ út
80+677–83+177 km szelvényei közötti szakaszon,
mindkettõ oldalon sávos
burkolat-fenntartási munkálatokat végzünk 2018. július 25–27. közötti idõszakban. A felületzárási beavatkozás technológiai jellemzõi
miatt a zárt, homogén felület eléréséig a zúzalékfelverõdés-károk megelõzése érdekében a közlekedõknek

sebességkorlátozásra kell
készülniük! A karbantartási
munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének
idõpontjáról a www.utinform.hu elérhetõségen tájékozódhatnak.
A 4614 j. Nagykõrös–Kiskunfélegyháza összekötõ út
karbantartását, a padkahibák, kijáródások megszüntetését célzó padkarendezést 2018. július hónapban elvégzi mérnökségünk.
A munkafolyamat részeként a szilárd burkolattal
rendelkezõ útpálya helyreállítása
is
megvalósul
1+407 km szelvénytõl a
7+730 km szelvényig” –
mondta el lapunknak a Magyar Közút illetékes munkatársa.

Szépkorú köszöntése

Szeretetteljes, családias fogadtatásban volt része dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek 2018. július 11-én, amikor
Angyal Lászlónét sz. Hamar Ilonát köszöntötte
95. születésnapja alkalmából.
A városvezetõ gratulációja és jókívánságai után virágcsokorral is köszöntötte az ünnepeltet a város nevében, továbbá
e jeles alkalomból a dr. Orbán Viktor miniszterelnök által
adományozott emléklap is átadásra került. Isten éltesse az ünnepeltet!
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Kõrösi Zenés Esték:
Igazi kulturális csemege
minden korosztálynak

Pazar zenei élményben lehetett mindazoknak részük,
akik kilátogattak a Dobmánia Tábor ingyenes esti élõ
koncertjeire a Toldi iskola
udvarára, július 9. és 13. között. Bordás József, a tábor
szülõatyja és fõ szervezõje
ebben az évben is igazán ki-

tett magáért, hiszen a meghívott elõadók gyakorlatilag
felvonultatták az összes zenei stílust, így minden korosztály és minden mûfaj szerelmese kedvére válogathatott a programok között. A
rendezvényt Nagykõrös Város Önkormányzata is támogatta. Az elsõ napon Kökény
Attila nagysikerû koncertjét
láthatta és hallhatta a publikum, melyrõl elõzõ lapszámunkban már beszámoltunk
Önöknek. A második nap
fellépõje Baricz Gergõ volt,
a közönség válogatást hallhatott az AC/DC slágereibõl. Július 11-én a Dobmánia Tábor ingyenes koncertjén Tabáni István volt a vendég, aki az ifjú zenészpalántákkal közösen lépett színpadra. A repertoárban fõ-

XIII. évfolyam, 29. szám • 2018. július 20.

ként a halhatatlan QUEEN
dalai csendültek fel a közönség legnagyobb örömére. A
4. napon Csongor Bálint
volt a fellépõ, aki progreszszív rockzenével kápráztatta
el a közönséget. A zárónapon Nádor Dávid volt
élõben a Kõrösi Zenés Esték
vendége, aki Michael Jackson feledhetetlen zeneszámait adta elõ a dobos gyerekek kíséretében. Jó érzés
volt látni, ahogyan az ifjú
dobos palántákat segítették a
már hírnevet szerzett zenészek, minden este remek
hangulatban telt. A programokról keressék képgalériáinkat az Önkormányzati

Hírek facebook oldalán. A
koncert közönségének tagjaival interjúkat is készítettük,
melyek következõ lapszámainkban lesznek olvashatók.
Lõrinczy Veronika
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VICC SÁV
Repülõgépen alváshoz készülnek az utasok, de egyiküknek, az egyszeri civil elnöknek valami baja van, így hívja
a stewardesst:
– Bocsánat, de kényelmetlen az ülés!
– Semmi baj – mondja a stewardess –, mindjárt hozok egy
párnát.
Késõbb megint problémázni kezd a nyûgös utas:
– Ne haragudjon, de ezek a lámpák nagyon zavaróak!
Kicsit késõbb a lámpák kialszanak. Hamarosan megint a
hívógomb felé nyúl az egyszeri civil elnök, de ekkor megszólal a szomszédja:
– Nem tudom, mivel van megint baja, de legyen szíves, a
hajtómûvek zaját ne említse meg nekik!

AHOVÁ JÓ VISSZATÉRNI...

GÓLYÁK
NAGYKÕRÖSÖN
Az idei nyarat is több aranyos
gólya tölti városunkban,
Nagykõrösön. A Zorge közelében, a „volt 21-es Volánbusz
telepénél” lévõ kémény tetejére már évek óta visszatérnek,
nagyon megszerették a helyet.
A környéken dolgozó szakemberekkel beszélgetve megtudtuk, hogy hárman vannak, kis
gólyát még nem láttak.
Nézzék meg az Önkormányzati Hírek oldalán lévõ képeinket!

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

portaszolgálat

Horváth Tibor

Minden elismerésünk

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.

kórházunk kórusának is!

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.

A Semmelweis napi ünnepségen fellépett a Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és
Rendelõintézet Kórusa is, hatalmas sikert aratva. Gyönyö-

rûen szólt az ének ezen a napon is. Szeretettel gratulálunk
a kórus minden tagjának, és
kívánunk még sok szép hasonló sikert, fellépést!

GEO JUNIOR
Oláh Róbert geográfus-történész elõadássorozata általános iskolásoknak
A természettudományok világa kicsiknek
„A végtelen homoktengerek mûködése: hogyan születnek a sivatagok?” címû elõadás
2018. augusztus 1. szerda 17 óra
Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ
A belépés ingyenes
8
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Zágráb „elesett”
– Egy percig sem tagadja, hogy
folyamatosan hazudik

Ahogyan lapunk beszámolt
róla, Zágráb Nándor, a
Jobbik helyi elnöke, a Jobb
Nagykõrösért Egyesület alelnöke folyamatos hazugságaival uszítja és lázítja
Nagykõrös város lakosait.
Zágráb, a politikai szélhámos már nem elõször teszi
ezt, politikai pályafutása során minden egyéb más párt

színeiben, de „civilként” is
folyamatosan dobott be hazugságokat a közéletbe, melyekrõl rendre kiderültek,
hogy köszönõviszonyban
sincsenek a valósággal. Erre
a tényre felhívták a figyelmet a múlt havi képviselõtestületi ülésen a városvezetõk is. Így dr. Czira Szabolcs polgármester mellett

dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester is felsorolta azokat a súlyos hazugságokat,
melyekkel Zágráb Nándor
települési képviselõ, helyi
Jobbik elnök folyamatosan
mérgezte a közéletet. Így
többek közt Zágráb behazudta, hogy konzervgyárat
fognak építeni elvbarátjával, dr. Ábrahám Tiborral
Nagykõrösön, és munkahelyeket teremtenek. Ennek
azóta sincsen nyoma sem.
Behazudta korábban, hogy
végleg szakított a pártpolitikával, mert szerinte a pártok céljai és valós tettei
nem esnek egybe... Utána
viszont szemrebbenés nélkül belépett a Jobbikba és

annak helyi elnöke lett. Riogatott iskolamegszûnéssel,
garázssor lebontással, és
mostanában azzal, hogy
megszûnik az éppen felújítás alatt álló nagykõrösi piac, majd azt mondta, hogy
ez a lakossági csatorna önerõ támogatásból épül, holott kormányhatározat szerint kapott erre a célra a város forrást. Amikor Zágrábot szembesítették azzal,
hogy folyamatosan hazudik, ezt sehol semmilyen
formában nem cáfolta meg.
Ezzel elismerte, hogy egyetlen célja, minél nagyobb
hazugságokkal cirkuszt kelteni.
Lõrinczy Veronika

MEGNYITOTT!
A Kinizsi új irodája Önt is várja a belvárosban!
Kinizsi FC vezetõsége. Sohajda
Márk elnök büszkén mutatta a vadonatúj helyiséget dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek. Igazán barátságos, szurkolóbarát iroda, ami nyitva áll a rajongók és mindenki elõtt,
aki szereti városát és a Nagykõrösi
Kinizsi FC-t. Sokan igényt fogalmaztak meg, hogy szükséges lenne egy
központi iroda valahol a városközpontban, és ez most megvalósult.
Mióta új vezetõsége van az egyesületnek, szinte egyik látványos eredmény a másikat követi, csak így tovább!
A Tímárház fõépülete mellett nyitotta meg új, modern, igényes irodáját,
ügyfélszolgálati terét a Nagykõrösi
XIII. évfolyam, 29. szám • 2018. július 20.

Hajrá, Nagykõrös!
Hajrá, Kinizsi!
Horváth Tibor
9
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Szerintem…
Dr. Kállai Mária országgyûlési képviselõ:

„Mérhetetlen nagy örömöt érzek, ez a szobor
fantasztikus.”
kormányzati Hírek megkérdezte az
avatáson részt vevõ dr. Kállai Mária
(FIDESZ-KDNP)országgyûlési képviselõt, az Országgyûlés Kulturális Bizottságának alelnökét is, akinek a szoborral kapcsolatos gondolatait alább
olvashatják.

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 Ön-

Dr. Kállai Mária (FIDESZ-KDNP), országgyûlési képviselõ: „Mérhetetlen
nagy örömöt érzek, hiszen az a szerencsém, hogy a Szolnoki Mûvésztelepen
láthattam az alkotás folyamatát, jól ismerem a mûvészt. Amikor látom azt,
hogy Nagykõrös hogy becsüli meg a
múltat, hogy becsüli meg azokat a mûvészeket, akik ezt a várost tekintették
otthonuknak, akkor az ember szíve és
lelke szárnyal. Gratuláltam polgármester úrnak, hiszen ha körbe nézünk ezen
a téren, azt gondolom, hogy méltó a

nagykõrösiek tartásához, nagyon jó,
hogy a kultúrát, a mûvészetet ilyen módon támogatják, pártfogolják Nagykõrösön. Legyen továbbra is ilyen Nagykõrös, mûvész úrnak pedig sok hasonló
alkotást kívánok, mert Munkácsy-díjas
mûvészként, akár a szobrokat tekintve,
akár az éremmûvészetet tekintve, Nagykõrös szülöttje egy kiváló alkotó. Ez a
szobor fantasztikus. Ha megnézzük a
térben az érdekes elhelyezést, ha megnézzük, hogy hátul ki van nyitva, ha
közel megyünk, láthatjuk a színek játékosságát, az emberek ruháinak a redõjét, az arckifejezéseket, a tekinteteket.
Mind együtt egy csoda.” – mondta lapunknak nyilatkozva dr. Kállai Mária.
Folytatjuk, további nyilatkozatok a
következõ lapszámainkban!
Horváth Tibor

Hirdetés

TAKARÉK
OTTHON HITEL
THM:

Nagykõrösi diákok is
szépen szerepeltek
a Shell Eco-marathonon
Londonban!

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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Szerkesztõségünk és Olvasóink
nevében is sok szeretettel gratulálunk a fiataloknak és kívánunk még sok szép hasonló sikert a teljes csapatnak, és a
felkészítõknek! Nagykõrösi
csapattagok: Kovács Dávid
Attila menedzser/informatikus
és Törköly Dániel elektronikai mérnök. A londoni Queen
Elizabeth Olimpiai Parkban
július 5. és 8. között idén 175

csapat versenyzett 24 európai
országból és más kontinensrõl, ahol próbára tették mérnöki és tervezési képességeiket és kiderült, ki tudta a legnagyobb távot megtenni saját
tervezésû jármûvével a legkevesebb üzemanyaggal. A Kandó Electric csapata az elõkelõ
14. helyen végzett, ebben a teamben képviselték városunkat
a nagykõrösi fiatalok is.
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FOLYTATJUK!
Újabb sikeres országos rendezvénynek
adott helyet Nagykõrös!

Dr. Czira Szabolcs polgármester a város és
az önkormányzat nevében mondott köszöntõ beszédet a HUNFILA 2018 Országos Bélyegkiállításon, melyet június 29. és
július 1. között rendeztek meg Nagykõrösön. A beszédet alábbiakban olvashatják:
„Városunk fõterén, Nagykõrös Hilddíjának köztéri megjelenítésén az a mondat áll, amit a díj átadásakor mondtak a
városunkról: „Az érték értéket vonz”
A díjat az elõzõ évtized kitartó munkájával értük el. Nem egy beruházás, hanem
számos, városunkat fejlesztõ, a szükséges
helyeken beavatkozást jelentõ projekt hozta az elismerést. Mondhatnánk sikereink
gyûjteménye a megújult városközpont, a
vasútállomás elõtti tér, a szennyvíz és a
csapadékvíz elvezetõ rendszerek fejlesztése, a kerékpárutak fejlesztése és hosszasan
sorolhatnám a kisebb-nagyobb beruházásainkat, melyek mind egy irányba mutattak, az infrastrukturális elmaradás leküz-

dése és egy kiváló, zöld élettér biztosítása
az itt élõknek, a hozzánk érkezõknek.
A díj megerõsített minket abban, hogy
jó úton haladunk, és ha megtaláltuk az
utunkat, mi mást tehetnénk, minthogy:
FOLYTATJUK! Tovább megyünk. Mondhatnánk, tovább gyûjtjük a sikereket, tovább gyûjtjük az értékeket. Az utunk során megtaláltuk azokat az embereket, akik
városhatárainkon innen és túl kiváló partnereink, útitársaink, ha kellett vállvetve
küzdõ barátaink lettek.
Így érhettük el, tovább haladva az úton,
hogy az utóbbi években megújulhatott a
Hõsök tere, a szomszédos Cifrakert, megújulhatott iskola és több óvoda épülete,
köztéri alkotásokkal gazdagodhatott városunk, hamarosan kezdõdhet a piac fejlesztése és hamarosan átadhatjuk a szintén
szomszédos, az Arany János Emlékév keretében megújuló Arany János múzeumot,

melyrõl bizton állíthatom, hogy az
ország egyik legmodernebb múzeuma lesz, olyan élményekkel várva
mindenkit, amelyek korosztálytól
függetlenül ragadják magukkal el
a látogatókat.
Haladtunk, haladunk az úton.
Mondhatnánk készültünk a jubileumi évre. S tudtuk, hogy az épített
értékek mellett a szellemi értékek
is legalább olyan fontosak. Számos
sikeres, immár hagyományokkal
bíró programunk a szellemi töltekezés, a szórakozás és közös élmények szerzésének hajóivá váltak. S
örömünkre szolgál, hogy az idei
évben ez a flotta egy újabb, nem is
akármilyen hajóval, a HUNFILA
2018 kiállítással gazdagodva futhatott ki, hogy meghódítsa az értékekre fogékony emberek figyelmét.
A kiállítás szervezésében hatalmas munkája fekszik a Magyar
Bélyeggyûjtõk Országos Szövetségének. Ezúton is köszönjük nekik
ezt az ajándékot, melyet a 650 éves
Nagykõrösnek adtak. Köszönjük
és hisszük, hogy jó házigazdái leszünk ennek a kettõs ünnepnek: a
város és a bélyeggyûjtés ünnepének!
Kívánom mindenkinek, hogy
töltse értékesen az idejét Nagykõrösön. Fedezze fel a kiállítás értékeit, fedezze fel városunk értékeit,
kívánom, zárjon lelkébe minél többet ezen értékek közül. S amikor
csak teheti, térjen vissza Nagykõrösre, a megújuló városba, ahol a
régiek mellett mindig új értékek is
várják Önöket.”

Sokan neveztek idén a Virágos Nagykõrösért 2018-as versenyre
Köszönjük mindazon nagykõrösi
polgárnak, akik
ebben az évben
pályázatot nyújtottak be a Virágos Nagykõrösért 2018-as versenyre. A
zsûri lapzártánkkor járja kör-

be a pályázók kertjeit, hogy
kiválassza közülük azokat,
melyeket díjazásban részesít
Nagykõrös Városa. Értékes
elismeréseket, ajándékutalványokat és emléktáblákat
kapnak a legszebb, legvirágosabb házak büszke tulaj-

XIII. évfolyam, 29. szám • 2018. július 20.

donosai, akik környezetszépítõ munkájukkal nagyban
járulnak hozzá, hogy Nagykõrös településképe a mostani szépséges formáját mutassa. A pályázókon kívül természetesen ezúton megköszönjük mindazoknak a munká-

ját, akik szépen, tisztán, rendben tartják, ápolják, gondozzák ingatlanjaik udvarát, utcai elõkertjét!
A zsûrizésrõl késõbbi lapszámainkban részletesen beszámolunk!
Lõrinczy Veronika
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Rendhagyó ajándékozás
a TIBIKER-ben

Két családot ajándékoztak
meg kétszer tízezer forint
értékû vásárlási utalványnyal. A mostani történetek még jobban a lelkünkig hatolnak, mint eddig.
Polyák Krisztián Lászlóné
anyósa a közelmúltban
agyvérzést kapott, az ápolása nagy terhet ró a családra, akik minden tõlük

telhetõt megtesznek annak érdekében, hogy az
asszony életét megkönynyítsék.
Ötvös Elemér négy pici
gyerekkel érkezik a boltba, az anyuka sehol.
A legkisebb gyermek, a
kislány csak nyolc hónapos. Elemér szomorúan
mondja, hogy már négy

hónapja elhagyta õket az
anya... A férfi gondozza a
gyerekeket. A TIBIKER
utalványa csak csepp volt
a tengerben.
A két Pallagi Tibor is
azt mondja, hogy feltétlenül írjam meg, hogy ez a
család, Ötvösék, mindent
elfogadnak most a bajban, hiszen a férfi van otthon a gyerekekkel, nem
tud így elmenni dolgozni,
segítsége nincs. Így, ha
Önök is ajánlanának fel
ruhákat, élelmiszert, játékokat, bármit az Ötvös
családnak, kérjük, vigyék
be azt a boltba …
Lõrinczy Veronika

Hirdetés

Orvosi ügyelet
telefonszáma:
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

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

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

Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa

Önkormányzati Hírek
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.
18.1154 – 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

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

EU-ÉPÍTŐ KFT.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200

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

Hirdetés

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2018. július 16-tól
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182

Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér

2018. július 23-tól
SZENT GYÖRGY
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014

2018. július 21-22-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725;
06-20/375-77-50

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.

2018. július 28-29-én
DR. BAKSAI FERENC
Nagykõrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06/20-914-13-33
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EGY ÁLOM VALÓRA VÁLIK:
MÛSOR
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)

2018. július 27.; 28; 29.
15 óra Hotel
Transylvania 3:
Szörnyen rémes
vakáció
(szinkronizált,
színes amerikai
családi animációs
film)
17 óra Férfiak fecskében
(angol nyelvû,
színes angol
vígjáték)
19 óra Sodródás
(szinkronizált,
színes amerikai
dráma,
kalandfilm)

HAMAROSAN ELKÉSZÜL
AZ OKTÓBER 23. TÉR
ÚTJAINAK FELÚJÍTÁSA

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

Kiváló ütemben halad az
Október 23. tér úthálózatának felújítása, továbbá a Kárász utca után már a Gát utca is új aszfaltburkolatot kapott, látható, hogy kényelmes, kátyúmentes útfelület
várja az ott élõket, az ott
közlekedõket, a Petõfi iskolába hamarosan érkezõ gyermekeket, szülõket. Sokak ál-

ma válhatott valóra ezzel a
beruházással, több száz család közlekedési feltételei javultak. Az ígéretet betartotta
a városvezetés, folytatták a
megkezdett városépítõ- és
fejlesztõ politikát.
Kívánjuk, hogy mindenki
örömmel használja a fejlesztés után megújult úthálózatot!
Horváth Tibor

Hirdetés
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NAGYKÕRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI VI.

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 Petõfi Sándor Általános Iskola kiváló diákjai szerepelnek:
Bodzsár Béla: Európa Liga Judo Nemzetközi III.; Deme Zalán: Nemzetközi Rögbi Kupa
Nemzetközi II.; Csete Jázmin:
Kosáry Domonkos Történelem verseny Országos X., Biológia verseny Országos II.,
Ceglédi Tankerületi angol verseny Megyei III.; Orbán
Áron: Kosáry Domonkos Történelem verseny Országos
IX.; Demeter Léna: Biológia
verseny
Országos
II.,
Szõdliget Dunakanyar Népdaléneklési Verseny Megyei
II.; Sóber Nóra: Biológia verseny Országos III.; Dúzs Maja: Matematika verseny Országos IV.; Fehér Benedek,
Török Csaba: Judo Országos
Bajnokság Országos III.; Petrák Norbert: Judo Országos
Bajnokság Országos I.; Budai
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Gábor: Judo Országos Bajnokság Országos III.; Marjai
Attila: Birkózás Magyar Bajnokság Országos III.; Marjai
Levente: Birkózás Magyar
Bajnokság Országos I.; Fehér
Marcell: Birkózás Magyar
Bajnokság Országos III.; Bene
László: Országos Karate Bajnokság Országos I.; Horvát
Zsófi: Országos Hastánc verseny Országos I.; Bednár Lili
Zsuzsanna: Blockföte Országos verseny Országos III.; Hörömpõ Réka: Szép magyar beszéd verseny Megyei II.; Tiszán Innen Dunán Túl népdaléneklési verseny Megyei III.;
Nagy Szabolcs: Megyei szólánc nyelvtan-helyesírás verseny Megyei III., Ceglédi Tankerületi angol verseny Megyei
II., Kosárlabda Diákolimpia
Megyei III.; Arany Virág: Megyei szólánc nyelvtan-helyesírás verseny Megyei II., Benedek Elek Szövegértés verseny
Városi I.; Szûcs Lili: Gödöllõi
Tankerületi angol verseny Megyei II., Ceglédi Tankerületi
angol verseny Megyei I., Tiszán Innen Dunán Túl népdaléneklési verseny Megyei I.;
Kóródi Bence: Ceglédi Tankerületi angol verseny Megyei
I.; Purigracski Lili: Ceglédi
Tankerületi angol verseny Megyei II.; Rusvai Sára: Szõdliget Dunakanyar Népdaléneklési Verseny Megyei I.;
Patakvárhegyi Anasztázia,
Fajka Sára, Tóth Szonja:
Szõdliget Dunakanyar Népdaléneklési Verseny Megyei I.,
Tiszán Innen Dunán Túl népdaléneklési verseny Megyei I.;
Kovács Kitti: Szõdliget Dunakanyar Népdaléneklési Ver-

seny Megyei I.; Komáromi
Noémi: Ceglédi Tankerületi
angol verseny Megyei III.;
Timkó Vanda: Ceglédi Tankerületi angol verseny Megyei
III., Tiszán Innen Dunán Túl
népdaléneklési verseny Megyei I.; Kovács Máté: Benedek Elek Szövegértés verseny
Városi I., Zongora hangszerszóló Városi I.; Kirner Kolos:
Szarka Mihály Szavalóverseny
Városi I.; Molnár Áron: SNI
matematika verseny Városi I.;
Pörge Dániel: SNI matematika verseny Városi I.; Mészáros Vanda: Nemzetközi Relevé táncverseny Nemzetközi I.,
Országos táncverseny Országos II., Kinder Sport Megyei
III., Kölyök Atlétika Városi I.;
Bielik Nóra: Nemzetközi Relevé táncverseny Nemzetközi
I., Országos táncverseny Országos II., Kinder Sport Megyei III., Kölyök Atlétika Városi I.; Fehér Gréta: Nemzetközi Relevé táncverseny Nemzetközi I., Országos táncverseny Országos II.; Szél Laura:
AMITA Nemzetközi táncverseny Nemzetközi I., Tiszán Innen Dunán Túl népdaléneklési verseny Megyei I.; Moravcsik Dóra: AMITA Nemzetközi táncverseny Nemzetközi
I., Tiszán Innen Dunán Túl
népdaléneklési verseny Megyei III.; Bognár Henrietta,
Illés-Szabó Réka, Maczkó
Márk, Papp Norina: Nemzetközi Relevé táncverseny Nemzetközi I.; Kovács Petra, Bognár Fanni, Szrapkó Dávid,
Ugi-Rácz Emese, Józan Viktória, Nagy Angéla, Mihály Petra: AMITA Nemzetközi táncverseny Nemzetközi I.; Pusz-

tai Csenge, Komonyi Vivien,
Sipos Andor, Sallai Adél: Országos táncverseny Országos
II.; Kis Attila, Mészáros Noel,
Tóth Dominik: Országos
Rögbi Kupa Országos II.;
Protovin Dániel, Nagy Ádám:
Országos Rögbi Kupa Országos I.; Hoffer Marcell, IllésSzabó Bence, Subicz Noel,
Hõgye Attila, Nagy Benjámin, Marticsek Dániel: Kosárlabda Diákolimpia Megyei
III.; Koroknai Laura: Tiszán
Innen Dunán Túl népdaléneklési verseny Megyei I.; Gorócz
Pénelopé,
Kunos
Dóra,
Timkó Rebeka, Kónya Viktória, Nyerges Alexandra, Károly Noémi: Tiszán Innen Dunán Túl népdaléneklési verseny Megyei III.; Nagyhajú
Fanni, Kovács Réka, Temesvári Beatrix, Rab Lili Lotti: Budapesti Táncverseny Megyei
II.; Zsigó Kata, Durucz Szabolcs, Borbély Zoé, Rusvai
Koppány, Bakos Benett, Királyházi
Péter,
Capitan
Alonso Antonio, Fehér-Deák
Laura, Jauch Fábián, Rácz Tamara: Kinder Sport Megyei
III., Kölyök Atlétika Városi I.;
Sousa- Debreczeni Giselle
Vitoria: Kinder Sport Megyei
III., Kölyök Atlétika Városi I.,
AMITA Nemzetközi táncverseny Nemzetközi I.; Halasi
Zoltán, Barkó Bencs, Pécsi
Lilla, Halápi Zétény, Tóth
Alexa, Kovács Zsolt, Tóth
Dénes: Kölyök Atlétika Városi I.; Halápi Zoltán: Kinder
Sport Megyei III.; Fehér-Deák
József: Citera hangszerszóló
Városi I.; Rácz Zénó: Bozsik
Kupa Városi I., Kosárlabda
Diákolimpia Megyei III.; Kaszala Norbert, Halmi Mihály,
Velkey Géza, Makai Krisztián
Dániel, Szeleczki Csaba:
Bozsik Kupa Városi I.; Maksa
Martin: Kosárlabda Diákolimpia Megyei III.; Rab
Martin, Maksa Roland, Harsányi Ákos, Királyházi Kamilla, Nagy Zsombor: Kosárlabda Diákolimpia Megyei I.
Gratulálunk!
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SIKERES VIZSGÁK-EDZÕTÁBOR-EURÓPA KUPA

NYÁRON IS ZAJLIK AZ ÉLET
A NAGYKÕRÖSI JUDOSOKNÁL
A tanév végével nem dobták sutba a tankönyveket
a nagykõrösi judosok, hiszen június végén a Kõrös
Judo SE judokái több hetes
felkészülés után sikeresen
adtak számot elméleti és
gyakorlati tudásukról 2
helyszínen is. A felkészülés
eredményeként mindenki
sikeres vizsgát tett.
További részletek az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!
KÕRÖS JUDO SE

Aranyosok „Aranyúton” Erdélyben

Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda 44 hetedik évfolyamos tanulója 5 kísérõ pedagógussal 2018. május 9–13-ig a Határtalanul pályázati program keretében elnyert támogatásból Arany
János emlékére szervezett kiránduláson vett részt.
Kirándulásunk fõ célja névadónk,
Arany János életének élményszerû
áttekintése volt. Felkerestük költõi
pályájának állomáshelyeit, megtekintettük a munkásságával kapcsolatos kiállításokat, közben elmélyítettük testvériskolai kapcsolatainkat is.
Szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy éppen a költõ egyik „városából” indulhattunk. A nagykõrösi
emlékek felkeresésével hangolódtunk a kirándulásra.

Május 9-én, Budapesten koszorú
elhelyezésével és verssel tisztelegtünk a Fiumei úti sírkertben az
Arany család nyughelyénél a költõ
emléke elõtt. Látogatást tettünk
Debrecenben, ahol a református
kollégiumot, valamint a templomot
tekintettük meg. Utunk következõ
állomása a Tisza-kastély volt Geszten. Sajnos az épület nem látogatható romos állapota miatt, de nagy
örömünkre a kerti lakot, ahol
Arany szívesen idõzött, megnézhettük. Késõ este érkeztünk meg Nagyszalontára, a költõ szülõvárosába. A
református kollégiumban szálltunk
meg, ahol egyik testvériskolánk, az
Arany János Líceum diákjai tanulnak.
Nagy élmény jelentett másnap a
felújított Csonka-toronyban berendezett kiállítás megtekintése s a szü-
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lõháznál tett látogatás. Mivel áldozócsütörtök volt, a 10 órai istentiszteleten is rész tudtunk venni a
szalontai református diákokkal.
Egészen testközeli élménnyé vált
számunkra a költõ valamikori jelenléte, hisz a helyére is beülhettünk
a padba. A templom melletti téren,
névadónk szobránál koszorút helyeztünk el, tiszteletére elénekeltük
a Nemzetõr dalt is.
Szászrégenbe érkezve a Petru
Maior iskola tanárai fogadták csoportunkat. A másnap délelõttöt az
iskolában töltöttük, közös programon vettünk részt az ott tanuló magyar diákokkal. Arany mûveibõl állítottunk össze jeleneteket, melyeket az iskolai színpadon mutattunk
be. A találkozót remek hangulatú
táncház zárta, itt már új barátaikkal
együtt ropták hetedikeseink a ma-

gyar és székely táncokat „határtalanul” önfeledten.
Színes programjaink sorából különleges élmény volt a Békás-szorosnál, a Gyilkos-tónál, Szovátán és
Korondon tett kirándulásunk. Velünk tartottak vendéglátóink is egy
busszal, így tovább tudtuk építeni a
kialakulóban lévõ barátságokat.
Kolozsvárott a Mátyás-szobrot,
a király szülõházát és a méltán híres
gótikus Szent Mihály-templomot
néztük meg.
Megható volt találkozásunk a
magyarfülpösi Szivárványházban lakó gyerekekkel. 25 nehéz sorsú magyar kisgyermek oktatását és nevelését végzi emberfeletti munkával és
elhivatottsággal Ady István református lelkész mélyen elkötelezett
munkatársaival. Iskolánk szülõi közösségének köszönhetõen jelentõs
támogatást adhattunk át a kis lakóknak, még a szászrégeni, bentlakásban élõ felsõsöknek is jutott az
ajándékokból bõven. Felejthetetlen
a közös játék öröme, az együtt elköltött vacsora emléke.
Erdélyi kirándulásunkon az
Arany-emlékeket felfedezve megismertük ezt a varázslatos vidéket,
barátságok szövõdtek vagy mélyültek el, s a turisztikai látványosságok
megtekintésén túl bepillantást nyertünk az itt élõ magyarok életébe is.
Tóthné Patonai Csilla
tanár
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Máris fejlesztett az egyik
kereskedõ! Szép, új
büfékocsi a kõrösi piacon
Szívesen jönnek a vásárlók
az ideiglenes kialakított piactérre is

Mint ahogyan lapunk beszámolt róla, megújul a nagykõrösi piac, kormányhatározattal
biztosított forrásból. A bontás már
befejezõdött,
az
árusok átmeneti idõszakban
ideiglenesen kialakított piactéren árusítanak. Van olyan
vállalkozó, aki már most nagyobb fejlesztést, beruházást
hajtott végre, mert nagyon bízik abban, hogy az új, végleges piac területén kimagasló
forgalmat fog elérni.
Cseh Attila lapunknak elmondta, hogy az éjszaka folyamán fejezte be az új büfékocsi kialakítását, és mostantól megújult ételkínálattal
várja kedves vásárlóit. A vállalkozó szerint egyre jobb a
forgalmuk, de persze majd a
nap végén derül ki, hogy
mennyire váltotta be a szép,
új kocsi a hozzá fûzött reményeket. Miközben beszélgetünk, látom, hogy nagy a sor,
egyre több vásárló érkezik,
hogy megkóstolja az itt kapható finomságokat, melyeket
mosolygós, kedves, csinos lányok készítenek és ajánlanak.
„Jó a forgalom! Ma jöttünk
így ezzel a kocsival elõször!
Tegnap este lettem kész vele.
Bõvült a menü, így már rán-

tott húsféleségeket is tudunk
készíteni, a jól bevált hamburgerek és tortillák, és egyéb finomságok mellett, amik menükben is kaphatók!” –
mondta el lapunknak Cseh
Attila.
Lõrinczy Veronika

HAMAROSAN
MUNKÁBA ÁLL AZ
ÚJ IGAZGATÓNÕ:
UTASI ESZTER

Az Emberi Erõforrások Minisztere által a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján kiírt pályázatra,
a Nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására négy pályázó
nyújtotta be pályázatát.
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
2018. április 26-ai rendkívüli
ülésén véleményezte az ezzel
kapcsolatos elõterjesztést.

Megtörtént a balesetveszélyes, elöregedett
fák kivágása
a nagykõrösi piacnál

Az Emberi Erõforrások Minisztériumának döntése értelmében, a következõ 5 évben Utasi Eszter látja el a
Nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános Iskola intézményvezetõi feladatait.
Munkaköre 2018. augusztus 16-tól tölthetõ be, és a
megbízás 5 évre, 2023. augusztus 15-ig szól.
Gratulálunk és sikerekben
gazdag, eredményes munkát
kívánunk!

Július 18-án a Nagykõrösi Szolgáltató
Központ munkatársai a piac területén
fakivágást hajtottak végre, mely során
eltávolították az építési területrõl a
balesetveszélyes, elöregedett fákat.
A törzsük közepe sajnos már hiányzott,
olyan mérvû volt a korhadás. Egy erõsebb vihar alkalmával félõ volt, hogy a
fák kidõlnek. Minderrõl Vágó Csaba, a
Nagykõrösi Szolgáltató Központ szakembere számolt be lapunknak.
LV

