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Vidám táborlakók
a Humánszolgáltató Központban

Átlagosan közel 50-50
nagykõrösi gyermek tábo-
rozhatott ingyenesen több
héten keresztül ezen a nyá-
ron is a Nagykõrösi Hu-
mánszolgáltató Központ
szervezésében, akik kipró-
bálhattak ügyességi játéko-

Részletek lapunk 7. oldalán!

ta, hogy sok gyermeknek ez
tényleg egy igazi közösségi
élmény, nagyon jól érzik itt
magukat és jövõre is hason-
ló tábor szervezését terve-
zik. Köszönet illeti a köz-
pont munkatársait, az ott
dolgozókat, hogy több hé-

kat, sportolhattak, erre a
hatalmas udvar kiváló le-
hetõséget nyújtott. Ott jár-
tunkkor éppen limonádét
vittek, jól fog esni ebben a
kellemes melegben a gyer-
mekeknek. Bugya László
intézményvezetõ elmond-

ten keresztül figyelemmel
vannak a táborozókra, vi-
gyáznak rájuk, gondoskod-
nak róluk. Megtudtuk,
hogy a gyermekek a
KÖVA-KOM Nonprofit
Zrt. jóvoltából ingyenesen
tölthettek el egy hetet a
Pálfája Oktatóközpont-
ban, a Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központ
pedig ingyenes filmvetítés-
sel (Kõrös Art Mozi) lepte
meg õket. A tábor július
12-én véget ért, de az él-
mény örökre megmarad, és
jövõre újra várnak minden-
kit…

Reméljük, mindenki na-
gyon jól érezte magát a tá-
borban!

Horváth Tibor

Fo
tó

: 
Va

rg
a 

Ir
én

29-01.qxd  2018.07.18.  11:33  Page 1



2 Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

Gyász
Fehér Dezsõné sz. Kovács Zsófia (1938)

Bárányné Kovács Szilvia
sz. Kovács Szilvia (1978)

Több településen is idõközi ön-
kormányzati választást tartot-
tak vasárnap, köztük a legna-
gyobb figyelmet a miskolci
kapta, ahol a FIDESZ–KDNP je-
löltje egy összellenzéki jelölt
ellen indult, akit a Jobbiktól az
MSZP-ig, a Gyurcsány-párton
át mindenki támogatott. Azon-
ban ez sem volt elég nekik,
megbuktak, a FIDESZ–KDNP
jelöltje pedig simán, több mint
60%-ot elérve gyõzött. Ezenkí-
vül Veszprémben és Sopronban
is idõközi választáson döntöt-
tek önkormányzati képviselõk
személyérõl, mindkét városban
a kormánypártok indulója nyert,
Veszprémben a szavazatok
több mint 80%-ával. Ez, való-
színû, intõ példa a nagykõrösi
ellenzék elõtt is, akik vélhetõ-
en szintén arra készülnek,
hogy elveiket feladva egy kö-
zös polgármester-jelölt mögé
sorakoznak fel jövõre, pedig
mint az jól látható, ez a takti-
kázás nem vezet eredményre, a
választók felelõs döntést fog-
nak hozni.

Dr. Nagy Ákos, a Fidesz–KDNP
egyéni önkormányzati képvise-
lõ-jelöltje kapta a legtöbb szava-
zatot a vasárnapi idõközi válasz-
táson Miskolc 12. választókerü-
letében. A Fidesz jelöltje maga-
biztosan, 60% körüli ered-
ménnyel gyõzött, Erdei Sándor
annak ellenére sem tudta meg-
szorítani, hogy a teljes ellenzék
beállt mögé.

A veszprémi választáson is a Fi-
desz–KDNP jelöltje nyert, Ko-
vács Áron a szavazatok több
mint 80%-át kapta. Kovács
Áron 655 szavazatot kapott. 

Sopronban szintén a kormány-
pártok jelöltje gyõzött. A belvá-
rosi körzet önkormányzati kép-
viselõi tisztségéért Filep Márk
(Fidesz–KDNP), Sógor Ferenc
(MSZP), Németh Ede és Rétfal-
vi Csaba (függetlenek) indul-
tak. A voks több mint 64%-át
Filep Márk kapta (570 szava-
zat), így õ vált a soproni önkor-
mányzati képviselõ-testület tag-
jává.

Horváth Tibor

„Egy volt közös,
szent vigaszunk

A LÉLEK ÉL: találkozunk!” (Arany János)

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették:

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.

Szerintem…

Kovács Balázs: „Nem rossz öt-
let! 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 eláru-
sítótér. Hetente járok ide átlag-
ban, akkor jövök, amikor tényleg
szükségünk van valamire.”

Mess Gabriella: „Nagyon örü-
lünk neki, hogy megújul a nagy-
kõrösi piac! Mi minden héten já-
runk ide vásárolni. Most szép vi-
rágot és barackot vettünk a kis-
lányommal!”

TELJES SIKER:

MISKOLCON,
SOPRONBAN ÉS

VESZPRÉMBEN IS
A FIDESZ–KDNP

JELÖLTJE GYÕZÖTT!

Jelenleg folyik a nagykõrösi piacfelújítás, csarnoképí-
tés, útfelújítás elõkészítése, a lakosság körében a re-
konstrukció híre gyorsan népszerûvé vált. Ezzel kap-
csolatban az Önkormányzati Hírek ezen a héten is in-
terjúkat készített a nagykõrösi vásárlókkal.

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.

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

Kórház vezetõsége
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Képünk illusztráció (Önkormányzati Hírek archívum)

piac területén a Kõrösi Újságban.
Lapunk, az Önkormányzati Hí-
rek megkérdezte az ügyben legil-
letékesebbet, a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját,
Vozárné Ragó Ildikót, aki el-
mondta, hogy a nagykõrösi pi-
actér átépítése kapcsán termé-
szetesen sok kérdés fogalmazó-
dik meg árusok és vásárlók ré-
szérõl egyaránt, és a Kõrösi Új-
ságban leírtak köszönõviszony-
ban sincsenek a valósággal. 
Vozárné Ragó Ildikó: „Gyakran

Rémhírek, és felesleges
feszültségkeltés, hazugságok

a Kõrösi Újságban
a piaccal kapcsolatban!!

Úgy tûnik, hogy a Kõrösi Újság
is beállt azok közé, akik nap,
mint nap rémhírekkel hergelik a
lakosságot anélkül, hogy meg-
gyõzõdnének a cikkükben meg-
írtak valóságtartalmáról. A na-
pokban „Elégedetlenség a pia-
con” címmel jelentettek meg egy
írást, melyben azt állítják, hogy
„hatalmas felháborodást keltett
a piacon az új bérleti szerzõdések
aláíratásának szándéka”. Továb-
bá hatalmas bérleti díj emelésé-
rõl számolnak be a nagykõrösi

elhangzik a kérdés: Igaz-e, hogy
… és ezt követõen sokszor elég
valótlan feltevésekkel folytatódik
a mondat. A kérdést, amennyi-
ben kijelentésben testesül meg, a
történésekre rálátással nem ren-
delkezõ hajlamos el is hinni.
Ilyen kijelentéssel találkoztunk
az elmúlt napokban is: „Több-
szörösére emelkedik a piacon a
bérleti díj!” Nem kérdésként, ha-
nem tényként fogalmazódott
meg az észrevétel. 
És mi a valóság? A KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt., mint „üzemelte-
tõ” látja el a Nagykõrösi Kálvin
téri piac üzemeltetését. A piacon
alkalmazott díjakat Nagykõrös
Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének piacok és vásá-
rok rendjérõl szóló 12/2012.
(III. 30.) Önkormányzati rende-
let 3. melléklete állapítja meg,
mely díj utoljára 2017. március
1-jei hatállyal módosult. A hi-
vatkozott rendelet teljes terjedel-
mében a www.nagykoros.hu ol-
dalon elérhetõ.

MINDEZEK ÉRTELMÉBEN
KIJELENTHETÕ, HOGY SEM
A BÉRLETI DÍJ, SEM A HELY-
HASZNÁLATI DÍJ NEM MÓ-
DOSULT. Amennyiben egy-egy
bérletesnek mégis az eddigiektõl
eltérõ összeget kell fizetnie, an-
nak oka máshol keresendõ.
Ami tény: A korábbi bérletese-
inkkel már március-április hó-
napban megkezdõdtek az egyez-
tetések a piaccsarnok építése
alatt való hely-, és közüzemek
biztosítása vonatkozásában.
A biztosítandó hely mérete, vala-
mint egyéb feltételek vonatkozá-
sában, lehetõségünk függvényé-
ben igyekeztünk a bérlõk igényét
figyelembe venni abban az eset-
ben is, ha esetlegesen a koráb-
ban bérletezettõl eltérõen na-
gyobb területre szólt az igény.
Matematikai összefüggésben te-
hát a bérleti díj az egységnyi díj-
tétel és az igénybe vett egység
(elfoglalt terület mérete) szorza-

ta: ha az egységdíj változatlan,
BÉRLETI DÍJ NÖVEKEDÉS
CSAK AZ ELFOGLALT TE-
RÜLET MÉRETÉNEK NÖVE-
KEDÉSE ESETÉN ÁLLHAT
FENN.
Ilyen kijelentéssel találkoztunk
az elmúlt napokban is: „Csök-
kent a piac forgalma”. És mi a
valóság? Erre nehéz objektív mé-
rést alkalmazni, változatlanul so-
kan kilátogatnak a piacra a friss
zöldség és gyümölcs beszerzése
céljából. Ami tény: a vásárlók
megtartása csak megfelelõ minõ-
ségû áru forgalmazása esetén le-
hetséges. Én úgy vélem, hogy
többségében ennek megfelelõ
árukészlet fogadja a vásárlókat.
A magunk részérõl a vállalt fel-
tételeket teljesítettük, úgy, mint
helybiztosítás, közüzemekre va-
ló rácsatlakozás lehetõsége, va-
gyonvédelmi rendszer kiépítése.
Természetesen a korábbi bérlete-
seink is teljesítették a már elõre
egyeztetett kötelezettségeiket, hi-
szen határidõre megtörtént a fel-
építmények elbontása, áthelyezé-
se. Ezen segítõ együttmûködé-
sért ezúton is köszönetemet feje-
zem ki. Külön köszönet illeti
azon kereskedõk, árusok hozzá-
állását, akik az ideiglenes árusí-
tás ideje alatt sem hagyták el a
piac területét, segítve ezáltal a fo-
gyasztói szokások megtartását.
Minden bizonnyal ez a támogató
hozzáállás annak is betudható,
hogy egy korszerû, áruházlán-
cokkal versenyt felvenni képes
piaccsarnok megvalósítása az át-
meneti idõszak nehézségei mel-
lett is elvárás. 
A valótlan, esetenként politikai
alapokra helyezett híresztelések-
nek nem érdemes hinni. Kérjük,
hogy kérdések, észrevételek ese-
tén továbbra is forduljanak hoz-
zánk bizalommal. Bízunk benne,
hogy jövõ év elején egy új, mai
kor igényeinek megfelelõ piac-
csarnokban fogadhatjuk a vá-
sárlókat.” LV
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Világvárosi színvonal!
Nagykõrös belopta magát

a Virágos Magyarország zsûrijének szívébe

Nagykõrös Városa ebben az évben
is benevezett a Virágos Magyar-
ország versenyre, melynek zsûri-
zését a közelmúltban végezték el.
A helyiek büszkén mutatták be
Nagykõrös szépségeit, fejlõdõ,
megújuló közterületeit a szakem-
bereknek. Így jártak a Városköz-

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

JÖN! JÖN! JÖN!

ta a megújuló zöld város. Bertalan-
Kovács Judit és Kazy Zsámboki
Ivett már többször jártak városunk-
ban, és lapunknak elmondták, hogy
Nagykõrös szemmel láthatóan
rengeteget fejlõdött.

„2014-ben voltunk itt utoljára,
emlékszünk, hogy akkor fejezõdött
be az elsõ nagyberuházás a köz-
pontban. Nagykõrös méltán kapott
eddig is rangos díjakat, elismeré-
seket. A Fõtér felújítása egy minõ-
ségi, hatalmas ugrás, változás volt.
Csodás zöldfelületek kerültek kiala-
kításra, olyan színvonalú változás
történt, mely hatalmas minõségi ja-
vulást eredményezett. A legújabb
fejlesztés káprázatos, a Hõsök tere
nagyon szép lett! Elegáns, színvo-
nalas, bárhová néz az ember, azt
gondolja, hogy ez egy igazi világvá-
rosi kivitelezés lett! Látszik, hogy az
egész fejlesztés nagyon összehan-
golt, nem csak a zöldfelület. Így az
összkép nagyon harmonikus. A ré-
gi és új mûalkotások, épületek,

építmények tájba illõek. Úgy gon-
doljuk, hogy Nagykõrös Városa
méltán állít emléket Arany János-
nak, az Arany-kultusznak. Nagykõ-
rös lett az elsõ számú városa a nagy
költõnek, aki csodálatos szobor-
csoportot is kapott idén. Örülünk
annak, hogy eljöhettünk, és meg-
mutatták nekünk ezt a csodálatos,
szépen fejlõdõ várost” – mondták
el lapunknak a zsûri tagjai.

A Virágos Magyarországért ver-
seny híreivel folyamatosan jelent-
kezni fogunk! Hamarosan indul a
közönségszavazás is a verseny
facebook oldalán! Kövesse Ön is
folyamatosan figyelemmel ezzel
kapcsolatos híreinket, informá-
ciónkat!

Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani Nagykõrös Város lakos-
ságának, mert a zsûri rendezett,
gondozott, szép utcákat láthatott a
nagykõrösi program során!

Lõrinczy Veronika

2018. augusztus 25. (szombat)
Nagykõrösi Lovas Sportegyesület

– Gátõrházi Lovastanya
www.nlse.hu

XVIII. NAGYKÕRÖSI LOVAS RENDEZVÉNY
XI. DÍJUGRATÓ VERSENY
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Megnyitottunk!
Nyitvatartás H-P 9-18 óra között

Szombaton 9-13 óra között

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16. (a Spar mellett) 
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Hirdetés

Nagykõrös Város Ön-
kormányzata ebben
az évben 800 ezer

forintos támogatást
nyújt a Nagykõrösi
Református Egyház-

község számára,
melybõl a fenntartá-
sukban lévõ temetõ
útburkolatát újítják
fel. Az errõl szóló támo-
gatási szerzõdést a napok-
ban írta alá a Nagykõrösi
Református Egyházköz-
ség részérõl Nagytisztele-
tû Szabó Gábor lelkész-
elnök, valamint Nagykõ-
rös Város Önkormányzat
részérõl dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester.

Önkormányzati támogatással
újul meg a Református Temetõ

útburkolata

Önkormányzati támogatással
újul meg a Református Temetõ

útburkolata
„Az útfelújítás augusz-

tus végén kezdõdik, mint-
egy 300 méter hosszúság-
ban, a Kecskeméti úti
úgynevezett forgókaputól
a Hõsök emlékhelyéig.
A mostani földút elõké-
szítés után fehér murvás
feltöltést kap. Köszönjük
a támogatást!” – mondta
el lapunknak Nagytiszte-
letû Szabó Gábor lelkész-
elnök.

Lõrinczy Veronika

Figyelem!
Augusztus 17-ig pályázható

az épített örökség védelmére
adható támogatás!

Nagykõrös Város Önkormányzata az épített örökség
helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati tá-
mogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rende-
lete 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, karak-
ter megvédését, fenntartását vagy helyreállítását célozzák. 

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

A pályázatok benyújtási határideje:
2018. augusztus 17.

Teljes pályázati kiírás és adatlap: www.nagykoros.hu
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Kátyúz a Közút! Javul az utak minõsége
A munkálatok idején közlekedjenek óvatosan!

Megkezdõdtek a munkála-
tok a 4601 j. (Lajosmi-
zse–Nagykõrös) összekötõ
úton. Ezzel kapcsolatban
kértünk hivatalos tájékoz-
tatást a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Pest Megyei
Igazgatóságának Üzemelte-
tési és Fenntartási Osztályá-
tól. Megtudtuk, hogy a Ma-

gyar Közút munkatársai a
rendelkezésükre álló kapa-
citásokkal a keletkezett
burkolathibák javítását fo-
lyamatosan végzik. „2018.
június hónapban a 4601 j.
út Nagykõrös–Lajosmizse
közötti szakaszának kar-
bantartására munkatársaink
8 munkanapot fordítottak,

ez idõ alatt mintegy 45 ton-
na kátyúzó anyagot hasz-
náltak fel. Továbbá a
71+000 és 76+576 km
szelvények közötti szaka-
szon a javítást a hét folya-
mán tudják ismételten meg-
kezdeni, a fenntartási mun-
kák pedig várhatóan a jövõ
hét folyamán befejezõdnek.

A 4601 j. összekötõ út
80+677–83+177 km szel-
vényei közötti szakaszon,
mindkettõ oldalon sávos
burkolat-fenntartási mun-
kálatokat végzünk 2018. jú-
lius 25–27. közötti idõszak-
ban. A felületzárási beavat-
kozás technológiai jellemzõi
miatt a zárt, homogén felü-
let eléréséig a zúzalékfelve-
rõdés-károk megelõzése ér-
dekében a közlekedõknek

sebességkorlátozásra kell
készülniük! A karbantartási
munka pontos megkezdésé-
nek, illetve befejezésének
idõpontjáról a www.ut-
inform.hu elérhetõségen tá-
jékozódhatnak.

A 4614 j. Nagykõrös–Kis-
kunfélegyháza összekötõ út
karbantartását, a padkahi-
bák, kijáródások megszün-
tetését célzó padkaren-
dezést 2018. július hónap-
ban elvégzi mérnökségünk.
A munkafolyamat része-
ként a szilárd burkolattal
rendelkezõ útpálya helyre-
állítása is megvalósul
1+407 km szelvénytõl a
7+730 km szelvényig” –
mondta el lapunknak a Ma-
gyar Közút illetékes munka-
társa.

Szépkorú köszöntése
Hirdetés

Szeretetteljes, családias fogadtatásban volt része dr. Körtvé-
lyesi Attila alpolgármesternek 2018. július 11-én, amikor
Angyal Lászlónét sz. Hamar Ilonát köszöntötte
95. születésnapja alkalmából.

A városvezetõ gratulációja és jókívánságai után virágcso-
korral 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 ün-
nepeltet!
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Kõrösi Zenés Esték: 
Igazi kulturális csemege
minden korosztálynak

Pazar zenei élményben lehe-
tett mindazoknak részük,
akik kilátogattak a Dobmá-
nia Tábor ingyenes esti élõ
koncertjeire a Toldi iskola
udvarára, július 9. és 13. kö-
zött. Bordás József, a tábor
szülõatyja és fõ szervezõje
ebben az évben is igazán ki-

tett magáért, hiszen a meghí-
vott elõadók gyakorlatilag
felvonultatták az összes ze-
nei stílust, így minden kor-
osztály és minden mûfaj sze-
relmese kedvére válogatha-
tott a programok között. A
rendezvényt Nagykõrös Vá-
ros Önkormányzata is támo-
gatta. Az elsõ napon Kökény
Attila nagysikerû koncertjét
láthatta és hallhatta a publi-
kum, melyrõl elõzõ lapszá-
munkban már beszámoltunk
Önöknek. A második nap
fellépõje Baricz Gergõ volt,
a közönség válogatást hall-
hatott az AC/DC slágerei-
bõl. Július 11-én a Dobmá-
nia Tábor ingyenes koncert-
jén Tabáni István volt a ven-
dég, aki az ifjú zenészpalán-
tákkal közösen lépett szín-
padra. A repertoárban fõ-

ként a halhatatlan QUEEN
dalai csendültek fel a közön-
ség legnagyobb örömére. A
4. napon Csongor Bálint
volt a fellépõ, aki progresz-
szív rockzenével kápráztatta
el a közönséget. A záró-
napon Nádor Dávid volt
élõben a Kõrösi Zenés Esték
vendége, aki Michael Jack-
son feledhetetlen zeneszá-
mait adta elõ a dobos gyere-
kek kíséretében. Jó érzés
volt látni, ahogyan az ifjú
dobos palántákat segítették a
már hírnevet szerzett zené-
szek, minden este remek
hangulatban telt. A progra-
mokról keressék képgalé-
riáinkat az Önkormányzati

Hírek facebook oldalán. A
koncert közönségének tagja-
ival interjúkat is készítettük,
melyek következõ lapszáma-
inkban lesznek olvashatók.

Lõrinczy Veronika
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Repülõgépen alváshoz készülnek az utasok, de egyikük-
nek, 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 meg-
szólal a szomszédja:
– Nem tudom, mivel van megint baja, de legyen szíves, a
hajtómûvek zaját ne említse meg nekik!

VICCSÁV AHOVÁ JÓ VISSZATÉRNI...
GÓLYÁK

NAGYKÕRÖSÖN

Minden elismerésünk
kórházunk kórusának is!

ÁLLÁST KÍNÁL

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

portaszolgálat 
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 Önkor-
mányzati Irodájának irodavezetõjétõl az 53/550-310 telefonszá-
mon kapható.

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

Az idei nyarat is több aranyos
gólya tölti városunkban,
Nagykõrösön. A Zorge köze-
lében, a „volt 21-es Volánbusz
telepénél” lévõ kémény tetejé-
re már évek óta visszatérnek,
nagyon megszerették a helyet.
A környéken dolgozó szakem-
berekkel beszélgetve megtud-
tuk, hogy hárman vannak, kis
gólyát még nem láttak.

Nézzék meg az Önkormányza-
ti Hírek oldalán lévõ képein-
ket!

Horváth Tibor

A Semmelweis napi ünnepsé-
gen fellépett a Nagykõrösi Re-
habilitációs Szakkórház és
Rendelõintézet Kórusa is, ha-
talmas sikert aratva. Gyönyö-

rûen szólt az ének ezen a na-
pon is. Szeretettel gratulálunk
a kórus minden tagjának, és
kívánunk még sok szép hason-
ló sikert, fellépést!
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Zágráb „elesett”
–Egy percig sem tagadja, hogy

folyamatosan hazudik

A Tímárház fõépülete mellett nyitot-
ta meg új, modern, igényes irodáját,
ügyfélszolgálati terét a Nagykõrösi

Kinizsi FC vezetõsége. Sohajda
Márk elnök büszkén mutatta a vado-
natúj helyiséget dr. Körtvélyesi Atti-
la alpolgármesternek. Igazán barát-
ságos, szurkolóbarát iroda, ami nyit-
va áll a rajongók és mindenki elõtt,
aki szereti városát és a Nagykõrösi
Kinizsi FC-t. Sokan igényt fogalmaz-
tak meg, hogy szükséges lenne egy
központi iroda valahol a városköz-
pontban, és ez most megvalósult.
Mióta új vezetõsége van az egyesü-
letnek, szinte egyik látványos ered-
mény a másikat követi, csak így to-
vább!

Hajrá, Nagykõrös! 
Hajrá, Kinizsi!

Horváth Tibor

MEGNYITOTT!
A Kinizsi új irodája Önt is várja a belvárosban!

Ahogyan lapunk beszámolt
róla, Zágráb Nándor, a
Jobbik helyi elnöke, a Jobb
Nagykõrösért Egyesület al-
elnöke folyamatos hazugsá-
gaival uszítja és lázítja
Nagykõrös város lakosait.
Zágráb, a politikai szélhá-
mos már nem elõször teszi
ezt, politikai pályafutása so-
rán minden egyéb más párt

dr. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester is felsorolta azo-
kat a súlyos hazugságokat,
melyekkel Zágráb Nándor
települési képviselõ, helyi
Jobbik elnök folyamatosan
mérgezte a közéletet. Így
többek közt Zágráb beha-
zudta, hogy konzervgyárat
fognak építeni elvbarátjá-
val, dr. Ábrahám Tiborral
Nagykõrösön, és munkahe-
lyeket teremtenek. Ennek
azóta sincsen nyoma sem.
Behazudta korábban, hogy
végleg szakított a pártpoli-
tikával, mert szerinte a pár-
tok céljai és valós tettei
nem esnek egybe... Utána
viszont szemrebbenés nél-
kül belépett a Jobbikba és

annak helyi elnöke lett. Ri-
ogatott iskolamegszûnéssel,
garázssor lebontással, és
mostanában azzal, hogy
megszûnik az éppen felújí-
tás alatt álló nagykõrösi pi-
ac, majd azt mondta, hogy
ez a lakossági csatorna ön-
erõ támogatásból épül, ho-
lott kormányhatározat sze-
rint kapott erre a célra a vá-
ros forrást. Amikor Zágrá-
bot szembesítették azzal,
hogy folyamatosan hazu-
dik, ezt sehol semmilyen
formában nem cáfolta meg.
Ezzel elismerte, hogy egyet-
len célja, minél nagyobb
hazugságokkal cirkuszt kel-
teni.

Lõrinczy Veronika

színeiben, de „civilként” is
folyamatosan dobott be ha-
zugságokat a közéletbe, me-
lyekrõl rendre kiderültek,
hogy köszönõviszonyban
sincsenek a valósággal. Erre
a tényre felhívták a figyel-
met a múlt havi képviselõ-
testületi ülésen a városve-
zetõk is. Így dr. Czira Sza-
bolcs polgármester mellett
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Hirdetés

Szerintem…
Dr. Kállai Mária országgyûlési képviselõ:

„Mérhetetlen nagy örömöt érzek, ez a szobor
fantasztikus.”

Akikkel a június 29-ei ünnepség után
beszélgettünk, kivétel nélkül tetszésük-
nek és csodálatuknak adtak hangot,
hogy egy ilyen gyönyörû köztéri alko-
tással, az „Arany János és családja”
szoborkompozícióval gazdagodott vá-
rosunk, a megújult Hõsök tere. Az Ön-

TAKARÉK
OTTHON HITEL

THM: 
2,26-8,74%

Igényelje Takarék Otthon Hitel konstrukciónkat 
ingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, felújítására!

www.patriatakarek.hu

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 webol-
dalon érhet el. További, részletes információért forduljon a Pátria Takarékszövetkezet munkatársaihoz!

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.

Nagykõrösi diákok is
szépen szerepeltek

a Shell Eco-marathonon
Londonban!

Szerkesztõségünk és Olvasóink
nevében is sok szeretettel gra-
tulálunk a fiataloknak és kívá-
nunk még sok szép hasonló si-
kert a teljes csapatnak, és a
felkészítõknek! Nagykõrösi
csapattagok: Kovács Dávid
Attila menedzser/informatikus
és Törköly Dániel elektroni-
kai mérnök. A londoni Queen
Elizabeth Olimpiai Parkban
július 5. és 8. között idén 175

csapat versenyzett 24 európai
országból és más kontinens-
rõl, ahol próbára tették mér-
nöki és tervezési képességei-
ket és kiderült, ki tudta a leg-
nagyobb távot megtenni saját
tervezésû jármûvével a legke-
vesebb üzemanyaggal. A Kan-
dó Electric csapata az elõkelõ
14. helyen végzett, ebben a te-
amben képviselték városunkat
a nagykõrösi fiatalok is.

kormányzati Hírek megkérdezte az
avatáson részt vevõ dr. Kállai Mária
(FIDESZ-KDNP)országgyûlési képvi-
selõt, az Országgyûlés Kulturális Bi-
zottságának alelnökét is, akinek a szo-
borral kapcsolatos gondolatait alább
olvashatják.

Dr. Kállai Mária (FIDESZ-KDNP), or-
szággyûlési képviselõ: „Mérhetetlen
nagy örömöt érzek, hiszen az a szeren-
csém, hogy a Szolnoki Mûvésztelepen
láthattam az alkotás folyamatát, jól is-
merem a mûvészt. Amikor látom azt,
hogy Nagykõrös hogy becsüli meg a
múltat, hogy becsüli meg azokat a mû-
vészeket, akik ezt a várost tekintették
otthonuknak, akkor az ember szíve és
lelke szárnyal. Gratuláltam polgármes-
ter úrnak, hiszen ha körbe nézünk ezen
a téren, azt gondolom, hogy méltó a

nagykõrösiek tartásához, nagyon jó,
hogy a kultúrát, a mûvészetet ilyen mó-
don támogatják, pártfogolják Nagykõ-
rösön. Legyen továbbra is ilyen Nagy-
kõrös, mûvész úrnak pedig sok hasonló
alkotást kívánok, mert Munkácsy-díjas
mûvészként, akár a szobrokat tekintve,
akár az éremmûvészetet tekintve, Nagy-
kõrös szülöttje egy kiváló alkotó. Ez a
szobor fantasztikus. Ha megnézzük a
térben az érdekes elhelyezést, ha meg-
nézzük, hogy hátul ki van nyitva, ha
közel megyünk, láthatjuk a színek játé-
kosságát, az emberek ruháinak a redõ-
jét, az arckifejezéseket, a tekinteteket.
Mind együtt egy csoda.” – mondta la-
punknak nyilatkozva dr. Kállai Mária.

Folytatjuk, további nyilatkozatok a
következõ lapszámainkban!

Horváth Tibor
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FOLYTATJUK!
Újabb sikeres országos rendezvénynek

adott helyet Nagykõrös!

Dr. Czira Szabolcs polgármester a város és
az önkormányzat nevében mondott kö-
szöntõ beszédet a HUNFILA 2018 Orszá-
gos Bélyegkiállításon, melyet június 29. és
július 1. között rendeztek meg Nagykõ-
rösön. A beszédet alábbiakban olvashat-
ják:

„Városunk fõterén, Nagykõrös Hild-
díjának köztéri megjelenítésén az a mon-
dat áll, amit a díj átadásakor mondtak a
városunkról: „Az érték értéket vonz”

A díjat az elõzõ évtized kitartó munká-
jával értük el. Nem egy beruházás, hanem
számos, városunkat fejlesztõ, a szükséges
helyeken beavatkozást jelentõ projekt hoz-
ta az elismerést. Mondhatnánk sikereink
gyûjteménye a megújult városközpont, a
vasútállomás elõtti tér, a szennyvíz és a
csapadékvíz elvezetõ rendszerek fejleszté-
se, a kerékpárutak fejlesztése és hosszasan
sorolhatnám a kisebb-nagyobb beruházá-
sainkat, melyek mind egy irányba mutat-
tak, az infrastrukturális elmaradás leküz-

Köszönjük mind-
azon nagykõrösi
polgárnak, akik
ebben az évben
pályázatot nyúj-

tottak be a Virágos Nagykõ-
rösért 2018-as versenyre. A
zsûri lapzártánkkor járja kör-

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

donosai, akik környezetszé-
pítõ munkájukkal nagyban
járulnak hozzá, hogy Nagy-
kõrös településképe a mosta-
ni szépséges formáját mutas-
sa. A pályázókon kívül termé-
szetesen ezúton megköszön-
jük mindazoknak a munká-

ját, akik szépen, tisztán, rend-
ben tartják, ápolják, gondoz-
zák ingatlanjaik udvarát, ut-
cai elõkertjét!

A zsûrizésrõl késõbbi lap-
számainkban részletesen be-
számolunk!

Lõrinczy Veronika

Sokan neveztek idén a Virágos Nagykõrösért 2018-as versenyre

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. Mond-
hatnánk, tovább gyûjtjük a sikereket, to-
vább gyûjtjük az értékeket. Az utunk so-
rán megtaláltuk azokat az embereket, akik
városhatárainkon innen és túl kiváló part-
nereink, 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, meg-
újulhatott iskola és több óvoda épülete,
köztéri alkotásokkal gazdagodhatott váro-
sunk, hamarosan kezdõdhet a piac fejlesz-
tése és hamarosan átadhatjuk a szintén
szomszédos, az Arany János Emlékév ke-
retében megújuló Arany János múzeumot,

melyrõl bizton állíthatom, hogy az
ország egyik legmodernebb múze-
uma lesz, olyan élményekkel várva
mindenkit, amelyek korosztálytól
függetlenül ragadják magukkal el
a látogatókat. 

Haladtunk, haladunk az úton.
Mondhatnánk készültünk a jubile-
umi évre. S tudtuk, hogy az épített
értékek mellett a szellemi értékek
is legalább olyan fontosak. Számos
sikeres, immár hagyományokkal
bíró programunk a szellemi tölte-
kezés, a szórakozás és közös élmé-
nyek szerzésének hajóivá váltak. S
örömünkre szolgál, hogy az idei
évben ez a flotta egy újabb, nem is
akármilyen hajóval, a HUNFILA
2018 kiállítással gazdagodva fut-
hatott ki, hogy meghódítsa az érté-
kekre fogékony emberek figyelmét.

A kiállítás szervezésében hatal-
mas munkája fekszik a Magyar
Bélyeggyûjtõk Országos Szövetsé-
gének. Ezúton is köszönjük nekik
ezt az ajándékot, melyet a 650 éves
Nagykõrösnek adtak. Köszönjük
és hisszük, hogy jó házigazdái le-
szünk ennek a kettõs ünnepnek: a
város és a bélyeggyûjtés ünnepé-
nek!

Kívánom mindenkinek, hogy
töltse értékesen az idejét Nagykõ-
rösön. Fedezze fel a kiállítás érté-
keit, fedezze fel városunk értékeit,
kívánom, zárjon lelkébe minél töb-
bet ezen értékek közül. S amikor
csak teheti, térjen vissza Nagykõ-
rösre, a megújuló városba, ahol a
régiek mellett mindig új értékek is
várják Önöket.”

Sokan neveztek idén a Virágos Nagykõrösért 2018-as versenyre
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Híreinket, 
képgalériáinkat kövesse

nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek

Nagykõrös Facebook
oldalunkon,

valamint 
a www.nagykoros.hu

városi honlapon!

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyil-
vántartásba vételi szám alapján
Nagykõrös Város Önkormány-
zata
Kiadásért felelõs személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550-
300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagyko-
ros.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 írá-
sok, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztõbizott-
ság vagy a jogtulajdonos en-
gedélyével történhet.
Lapzártánk idõpontja: hétfõ
12 óra. 

Orvosi ügyelet

telefonszáma: 

53/350-377

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

2018. július 16-tól
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.

Tel.: 53/350-182

2018. július 23-tól
SZENT GYÖRGY
GYÓGYSZERTÁR

Nagykõrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014

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.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Nagykõrös, Nyársapát, 
Kocsér

2018. július 21-22-én
DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5. 
Tel.: 53/359-725; 
06-20/375-77-50

2018. július 28-29-én
DR. BAKSAI FERENC

Nagykõrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06/20-914-13-33

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus
építési naplóval 

építőipari
generál kivitelezés

Hirdetés

Rendhagyó ajándékozás
a TIBIKER-ben

Hirdetés

telhetõt megtesznek an-
nak érdekében, hogy az
asszony életét megköny-
nyítsék.

Ötvös Elemér négy pici
gyerekkel érkezik a bolt-
ba, az anyuka sehol.
A legkisebb gyermek, a
kislány csak nyolc hóna-
pos. Elemér szomorúan
mondja, hogy már négy

Két családot ajándékoztak
meg kétszer tízezer forint
értékû vásárlási utalvány-
nyal. A mostani történe-
tek még jobban a lelkün-
kig hatolnak, mint eddig.
Polyák Krisztián Lászlóné
anyósa a közelmúltban
agyvérzést kapott, az ápo-
lása nagy terhet ró a csa-
ládra, akik minden tõlük

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 feltétle-
nül írjam meg, hogy ez a
család, Ötvösék, mindent
elfogadnak most a baj-
ban, hiszen a férfi van ott-
hon a gyerekekkel, nem
tud így elmenni dolgozni,
segítsége nincs. Így, ha
Önök is ajánlanának fel
ruhákat, élelmiszert, játé-
kokat, bármit az Ötvös
családnak, kérjük, vigyék
be azt a boltba …

Lõrinczy Veronika

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

4299 Ft
PB gáz 23 kg

8499 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető

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

Hirdetés
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MÛSOR
2018. július 20.; 21; 22.
15 óra Õsember – Kicsi az

õs, de hõs! (szink-
ronizált, színes an-
gol-francia családi
animációs film)

17 óra Ramen Shop -
Ízek a múltból
(japán nyelvû, szí-
nes japán-szinga-
púri filmdráma) 

19 óra Szupercella 2:
Hades 
(szinkronizált, szí-
nes amerikai-kínai
akcióthriller)

További információ a www.korosikultura.hu honlapon, 
a Kõrös Art Mozi menüpont alatt, 

vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!
Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

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)

Hirdetés

EGY ÁLOM VALÓRA VÁLIK:

HAMAROSAN ELKÉSZÜL
AZ OKTÓBER 23. TÉR
ÚTJAINAK FELÚJÍTÁSA

Kiváló ütemben halad az
Október 23. tér úthálózatá-
nak felújítása, továbbá a Ká-
rász utca után már a Gát ut-
ca is új aszfaltburkolatot ka-
pott, látható, hogy kényel-
mes, kátyúmentes útfelület
várja az ott élõket, az ott
közlekedõket, a Petõfi isko-
lába hamarosan érkezõ gyer-
mekeket, szülõket. Sokak ál-

ma válhatott valóra ezzel a
beruházással, több száz csa-
lád közlekedési feltételei ja-
vultak. Az ígéretet betartotta
a városvezetés, folytatták a
megkezdett városépítõ- és
fejlesztõ politikát. 
Kívánjuk, hogy mindenki
örömmel használja a fejlesz-
tés után megújult úthálózatot!

Horváth Tibor
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NAGYKÕRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI VI.

A tanév végéhez közeled-
vén az idei évben is elis-
merõ oklevelet vehettek át
a városunk iskoláiban ta-
nuló azon diákok, akik
Nagykõrös hírnevét nagy-
szerû tanulmányi vagy
sportteljesítményükkel
öregbítették. A több mint
húszéves hagyomány nyo-
mán az idén is több száz
diák vehette át dr. Czira
Szabolcs polgármestertõl
az egyéni, illetve csapat-
ban elért kimagasló telje-
sítményéért járó elisme-
rést. Lapunk az idei év-
ben is iskolánként közli a
kiváló diákok névsorát.

Ebben a lapszámban a Nagy-
kõrösi Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola kiváló diákjai sze-
repelnek: 
Bodzsár Béla: Európa Liga Ju-
do Nemzetközi III.; Deme Za-
lán: Nemzetközi Rögbi Kupa
Nemzetközi II.; Csete Jázmin:
Kosáry Domonkos Történe-
lem verseny Országos X., Bio-
lógia verseny Országos II.,
Ceglédi Tankerületi angol ver-
seny Megyei III.; Orbán
Áron: Kosáry Domonkos Tör-
ténelem verseny Országos
IX.; Demeter Léna: Biológia
verseny Országos II.,
Szõdliget Dunakanyar Nép-
daléneklési Verseny Megyei
II.; Sóber Nóra: Biológia ver-
seny Országos III.; Dúzs Ma-
ja: Matematika verseny Or-
szágos IV.; Fehér Benedek,
Török Csaba: Judo Országos
Bajnokság Országos III.; Pet-
rák Norbert: Judo Országos
Bajnokság Országos I.; Budai

Gábor: Judo Országos Baj-
nokság Országos III.; Marjai
Attila: Birkózás Magyar Baj-
nokság Országos III.; Marjai
Levente: Birkózás Magyar
Bajnokság Országos I.; Fehér
Marcell: Birkózás Magyar
Bajnokság Országos III.; Bene
László: Országos Karate Baj-
nokság Országos I.; Horvát
Zsófi: Országos Hastánc ver-
seny Országos I.; Bednár Lili
Zsuzsanna: Blockföte Orszá-
gos verseny Országos III.; Hö-
römpõ Réka: Szép magyar be-
széd verseny Megyei II.; Ti-
szán Innen Dunán Túl népdal-
éneklési verseny Megyei III.;
Nagy Szabolcs: Megyei szó-
lánc nyelvtan-helyesírás ver-
seny Megyei III., Ceglédi Tan-
kerületi angol verseny Megyei
II., Kosárlabda Diákolimpia
Megyei III.; Arany Virág: Me-
gyei szólánc nyelvtan-helyes-
írás verseny Megyei II., Bene-
dek Elek Szövegértés verseny
Városi I.; Szûcs Lili: Gödöllõi
Tankerületi angol verseny Me-
gyei II., Ceglédi Tankerületi
angol verseny Megyei I., Ti-
szán Innen Dunán Túl népdal-
éneklési verseny Megyei I.;
Kóródi Bence: Ceglédi Tanke-
rületi angol verseny Megyei
I.; Purigracski Lili: Ceglédi
Tankerületi angol verseny Me-
gyei II.; Rusvai Sára: Szõd-
liget Dunakanyar Népdal-
éneklési Verseny Megyei I.;
Patakvárhegyi Anasztázia,
Fajka Sára, Tóth Szonja:
Szõdliget Dunakanyar Nép-
daléneklési Verseny Megyei I.,
Tiszán Innen Dunán Túl nép-
daléneklési verseny Megyei I.;
Kovács Kitti: Szõdliget Duna-
kanyar Népdaléneklési Ver-

seny Megyei I.; Komáromi
Noémi: Ceglédi Tankerületi
angol verseny Megyei III.;
Timkó Vanda: Ceglédi Tanke-
rületi angol verseny Megyei
III., Tiszán Innen Dunán Túl
népdaléneklési verseny Me-
gyei I.; Kovács Máté: Bene-
dek Elek Szövegértés verseny
Városi I., Zongora hangszer-
szóló Városi I.; Kirner Kolos:
Szarka Mihály Szavalóverseny
Városi I.; Molnár Áron: SNI
matematika verseny Városi I.;
Pörge Dániel: SNI matemati-
ka verseny Városi I.; Mészá-
ros Vanda: Nemzetközi Rele-
vé táncverseny Nemzetközi I.,
Országos táncverseny Orszá-
gos II., Kinder Sport Megyei
III., Kölyök Atlétika Városi I.;
Bielik Nóra: Nemzetközi Re-
levé táncverseny Nemzetközi
I., Országos táncverseny Or-
szágos II., Kinder Sport Me-
gyei III., Kölyök Atlétika Vá-
rosi I.; Fehér Gréta: Nemzet-
közi Relevé táncverseny Nem-
zetközi I., Országos táncver-
seny Országos II.; Szél Laura:
AMITA Nemzetközi táncver-
seny Nemzetközi I., Tiszán In-
nen Dunán Túl népdaléneklé-
si verseny Megyei I.; Morav-
csik Dóra: AMITA Nemzet-
közi táncverseny Nemzetközi
I., Tiszán Innen Dunán Túl
népdaléneklési verseny Me-
gyei III.; Bognár Henrietta,
Illés-Szabó Réka, Maczkó
Márk, Papp Norina: Nemzet-
közi Relevé táncverseny Nem-
zetközi I.; Kovács Petra, Bog-
nár Fanni, Szrapkó Dávid,
Ugi-Rácz Emese, Józan Viktó-
ria, Nagy Angéla, Mihály Pet-
ra: AMITA Nemzetközi tánc-
verseny Nemzetközi I.; Pusz-

tai Csenge, Komonyi Vivien,
Sipos Andor, Sallai Adél: Or-
szágos táncverseny Országos
II.; Kis Attila, Mészáros Noel,
Tóth Dominik: Országos
Rögbi Kupa Országos II.;
Protovin Dániel, Nagy Ádám:
Országos Rögbi Kupa Orszá-
gos I.; Hoffer Marcell, Illés-
Szabó Bence, Subicz Noel,
Hõgye Attila, Nagy Benjá-
min, Marticsek Dániel: Ko-
sárlabda Diákolimpia Megyei
III.; Koroknai Laura: Tiszán
Innen Dunán Túl népdalének-
lési verseny Megyei I.; Gorócz
Pénelopé, Kunos Dóra,
Timkó Rebeka, Kónya Viktó-
ria, Nyerges Alexandra, Kár-
oly Noémi: Tiszán Innen Du-
nán Túl népdaléneklési ver-
seny Megyei III.; Nagyhajú
Fanni, Kovács Réka, Temesvá-
ri Beatrix, Rab Lili Lotti: Bu-
dapesti Táncverseny Megyei
II.; Zsigó Kata, Durucz Sza-
bolcs, Borbély Zoé, Rusvai
Koppány, Bakos Benett, Ki-
rályházi Péter, Capitan
Alonso Antonio, Fehér-Deák
Laura, Jauch Fábián, Rácz Ta-
mara: Kinder Sport Megyei
III., Kölyök Atlétika Városi I.;
Sousa- Debreczeni Giselle
Vitoria: Kinder Sport Megyei
III., Kölyök Atlétika Városi I.,
AMITA Nemzetközi táncver-
seny Nemzetközi I.; Halasi
Zoltán, Barkó Bencs, Pécsi
Lilla, Halápi Zétény, Tóth
Alexa, Kovács Zsolt, Tóth
Dénes: Kölyök Atlétika Váro-
si I.; Halápi Zoltán: Kinder
Sport Megyei III.; Fehér-Deák
József: Citera hangszerszóló
Városi I.; Rácz Zénó: Bozsik
Kupa Városi I., Kosárlabda
Diákolimpia Megyei III.; Ka-
szala Norbert, Halmi Mihály,
Velkey Géza, Makai Krisztián
Dániel, Szeleczki Csaba:
Bozsik Kupa Városi I.; Maksa
Martin: Kosárlabda Diák-
olimpia Megyei III.; Rab
Martin, Maksa Roland, Har-
sányi Ákos, Királyházi Kamil-
la, Nagy Zsombor: Kosárlab-
da 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 dob-
ták sutba a tankönyveket 
a nagykõrösi judosok, hi-
szen 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 Ön-
kormányzati Hírek face-
book oldalán!

KÕRÖS JUDO SE

Aranyosok „Aranyúton” Erdélyben

Az Arany János Református Általá-
nos Iskola és Óvoda 44 hetedik év-
folyamos tanulója 5 kísérõ pedagó-
gussal 2018. május 9–13-ig a Ha-
tártalanul pályázati program kere-
tében elnyert támogatásból Arany
János emlékére szervezett kirándu-
láson vett részt.

Kirándulásunk fõ célja névadónk,
Arany János életének élményszerû
áttekintése volt. Felkerestük költõi
pályájának állomáshelyeit, megte-
kintettük a munkásságával kapcso-
latos kiállításokat, közben elmélyí-
tettük testvériskolai kapcsolatain-
kat is.

Szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy éppen a költõ egyik „városá-
ból” indulhattunk. A nagykõrösi
emlékek felkeresésével hangolód-
tunk a kirándulásra.

Május 9-én, Budapesten koszorú
elhelyezésével és verssel tiszteleg-
tünk 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 Gesz-
ten. Sajnos az épület nem látogatha-
tó romos állapota miatt, de nagy
örömünkre a kerti lakot, ahol
Arany szívesen idõzött, megnézhet-
tük. Késõ este érkeztünk meg Nagy-
szalontára, a költõ szülõvárosába. A
református kollégiumban szálltunk
meg, ahol egyik testvériskolánk, az
Arany János Líceum diákjai tanul-
nak.

Nagy élmény jelentett másnap a
felújított Csonka-toronyban beren-
dezett kiállítás megtekintése s a szü-

lõháznál tett látogatás. Mivel áldo-
zócsütörtök volt, a 10 órai isten-
tiszteleten is rész tudtunk venni a
szalontai református diákokkal.
Egészen testközeli élménnyé vált
számunkra a költõ valamikori je-
lenléte, hisz a helyére is beülhettünk
a padba. A templom melletti téren,
névadónk szobránál koszorút he-
lyeztünk el, tiszteletére elénekeltük
a Nemzetõr dalt is.

Szászrégenbe érkezve a Petru
Maior iskola tanárai fogadták cso-
portunkat. A másnap délelõttöt az
iskolában töltöttük, közös progra-
mon vettünk részt az ott tanuló ma-
gyar diákokkal. Arany mûveibõl ál-
lítottunk össze jeleneteket, melye-
ket az iskolai színpadon mutattunk
be. A találkozót remek hangulatú
táncház zárta, itt már új barátaikkal
együtt ropták hetedikeseink a ma-

gyar és székely táncokat „határtala-
nul” önfeledten.

Színes programjaink sorából kü-
lönleges élmény volt a Békás-szo-
rosnál, a Gyilkos-tónál, Szovátán és
Korondon tett kirándulásunk. Ve-
lünk 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 la-
kó gyerekekkel. 25 nehéz sorsú ma-
gyar kisgyermek oktatását és neve-
lését végzi emberfeletti munkával és
elhivatottsággal Ady István refor-
mátus lelkész mélyen elkötelezett
munkatársaival. Iskolánk szülõi kö-
zösségének köszönhetõen jelentõs
támogatást adhattunk át a kis la-
kóknak, még a szászrégeni, bentla-
kásban élõ felsõsöknek is jutott az
ajándékokból bõven. Felejthetetlen
a közös játék öröme, az együtt el-
költött vacsora emléke.

Erdélyi kirándulásunkon az
Arany-emlékeket felfedezve megis-
mertük ezt a varázslatos vidéket,
barátságok szövõdtek vagy mélyül-
tek el, s a turisztikai látványosságok
megtekintésén túl bepillantást nyer-
tünk 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

Megtörtént a baleset-
veszélyes, elöregedett

fák kivágása
a nagykõrösi piacnál

Mint ahogyan la-
punk beszámolt ró-
la, megújul a nagy-
kõrösi piac, kor-
mányhatározattal
biztosított forrás-
ból. A bontás már
befejezõdött, az
árusok átmeneti idõszakban
ideiglenesen kialakított piac-
téren árusítanak. Van olyan
vállalkozó, aki már most na-
gyobb fejlesztést, beruházást
hajtott végre, mert nagyon bí-
zik abban, hogy az új, végle-
ges piac területén kimagasló
forgalmat fog elérni.

Cseh Attila lapunknak el-
mondta, hogy az éjszaka fo-
lyamán fejezte be az új büfé-
kocsi kialakítását, és mostan-
tól megújult ételkínálattal
várja kedves vásárlóit. A vál-
lalkozó szerint egyre jobb a
forgalmuk, de persze majd a
nap végén derül ki, hogy
mennyire váltotta be a szép,
új kocsi a hozzá fûzött remé-
nyeket. Miközben beszélge-
tünk, látom, hogy nagy a sor,
egyre több vásárló érkezik,
hogy megkóstolja az itt kap-
ható finomságokat, melyeket
mosolygós, kedves, csinos lá-
nyok 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 hambur-
gerek és tortillák, és egyéb fi-
nomságok mellett, amik me-
nükben is kaphatók!” –
mondta el lapunknak Cseh
Attila.

Lõrinczy Veronika

HAMAROSAN
MUNKÁBA ÁLL AZ
ÚJ IGAZGATÓNÕ:
UTASI ESZTER

Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztere által a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján kiírt pályázatra,
a Nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános Iskola intézményve-
zetõ (magasabb vezetõ) beosz-
tás ellátására négy pályázó
nyújtotta be pályázatát.

Nagykõrös Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a
2018. április 26-ai rendkívüli
ülésén véleményezte az ezzel
kapcsolatos elõterjesztést.

Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának döntése ér-
telmében, a következõ 5 év-
ben Utasi Eszter látja el a
Nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános Iskola intéz-
ményvezetõi feladatait.

Munkaköre 2018. augusz-
tus 16-tól tölthetõ be, és a
megbízás 5 évre, 2023. au-
gusztus 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 erõ-
sebb vihar alkalmával félõ volt, hogy a
fák kidõlnek. Minderrõl Vágó Csaba, a
Nagykõrösi Szolgáltató Központ szak-
embere számolt be lapunknak.

LV
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