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XIII. évfolyam 35. szám 2018. augusztus 31. Ingyenes információs lap

Japán vállalatigazgató lett
Nagykõrös díszpolgára

Japán vállalatigazgató lett
Nagykõrös díszpolgára

A SIIX CORPORATION
által Nagykõrösön alapí-
tott gyáregység létrejöttéért
végzett fáradhatatlan, ál-
dozatos munkájának, vala-
mint a nagykõrösi munka-
helyteremtésben elért meg-
kérdõjelezhetetlen eredmé-
nyeinek elismeréseként
SHIRO MURAI ÚR, a
SIIX CORPORATION el-
nöke NAGYKÕRÖS VÁ-
ROS DÍSZPOLGÁRA Ki-
tüntetõ Címet vehetett át
dr. Czira Szabolcs polgár-
mestertõl augusztus 20-án.

Részletek lapunk
10. oldalán!

FIGYELEM! 
NAGYON FONTOS!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a téli rezsicsökkentés-
ben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfû-
téstõl eltérõ fûtõanyagot felhasználó háztartásokat, hogy
az igényeket kizárólag az igénybejelentõ nyi-
latkozaton lehet beadni.
Az igénybejelentõ lap megtalálható itt: Önkormányzati
Hírek újság 2018. augusztus 10-ei lapszám (XIII. évfo-
lyam, 32. szám) 15. oldalán, a városi honlapon, a Nagy-
kõrösi Polgármesteri Hivatal portaszolgálatain érhetõ el
valamennyi kedves érdeklõdõ részére.

Azok a nyilatkozatok, melyek korábban, más
adattartalommal kerültek leadásra, azok nem
megfelelõek, kérjük a fentebb említett, megfe-
lelõ igénybejelentõ nyilatkozatot kitölteni és
leadni.
Beadási határidõ: 2018. október 15. (hétfõ).Részletek lapunk 14. és 15. oldalán!

„HA VAN KÖZÖS
AKARAT”

XVIII. NAGYKÕRÖSI 
LOVAS RENDEZVÉNY
XI. DÍJUGRATÓ VERSENY

„HA VAN KÖZÖS
AKARAT”

XVIII. NAGYKÕRÖSI 
LOVAS RENDEZVÉNY
XI. DÍJUGRATÓ VERSENY

Japán vállalatigazgató lett
Nagykõrös díszpolgára
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Gyász
Sebestyén László (1942)
Özv. Podhorszki Ferencné

sz. Sághi Anna (1925)
Bakos László (1952)

Horváth István (1967)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik szeretett fiunkat, 

Ifj. Tóth Ferencet
utolsó útjára elkísérték a nagykõrösi református temetõben

tartott gyászszertartáson, részvétüket,
tiszteletüket koszorúval, virággal is kifejezték,
fájdalmunkban bármilyen módon osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet, akik,

Csákó Pál
szeretett édesapa, nagypapa, dédpapa búcsúztatásán megjelentek,

kegyeletüket lerótták és gyászunkban velünk osztoztak.
Külön köszönet a nagykõrösi rehabilitációs kórház

belgyógyászati osztály összes dolgozójának
és Dr. Mohay András fõorvos úrnak áldozatos munkájáért.

Õk mindent megtettek. Köszönet és Hála.

A gyászoló család

Augusztus utolsó
hetében érkezik
a szeptemberi

családtámogatási
ellátás

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik a drága jó

feledhetetlen gyermek, férj, édesapa, nagypapa, testvér

Kovács György
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

A tanévkezdésre tekintettel
idén is korábban, már a jö-
võ héten megkapják az
érintettek a szeptemberi
családtámogatási ellátáso-
kat – közölte az Emberi
Erõforrások Minisztériu-
mának (Emmi) család- és
ifjúságügyért felelõs állam-
titkára az MTI-vel vasár-
nap.

Novák Katalin kifej-
tette, hogy a családi pótlék,
a gyermekgondozást segítõ
ellátás és a gyermeknevelé-
si támogatás szeptember 3.
helyett augusztus 27-én,
hétfõn érkezik a bankszám-
lákra, postai úton pedig a
jövõ hét elsõ felében vehe-
tik majd kézhez azokat a
jogosultak.

Az intézkedés csaknem
1,2 millió érintettnek

könnyíti meg a tanévkez-
dés anyagi terheinek viselé-
sét – tette hozzá.  Az állam-
titkár megjegyezte, hogy a
juttatások több tízezer fo-
rinttal járulnak hozzá az
ilyenkor szükséges eszkö-
zök – tanszerek, ruhák,
könyvek – beszerzéséhez,
de összegük akár a százezer
forintot is elérheti csalá-
donként.

Novák Katalin hangsú-
lyozta, hogy a korábbra ho-
zott juttatás mellett a kor-
mány többek között az elsõ
kilenc évfolyam számára
ingyenes tankönyvellátás-
sal, valamint a szintén in-
gyenes gyermekétkeztetés
kiterjesztésével is bõvítette
a családok támogatását az
elmúlt években.

MTI

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKÕRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN

FRISS HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL
TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS 
AZ INTERNETEN!
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Hatalmas siker!
Nagykõrös

kimagaslóan szerepel 
a Virágos Magyarország

versenyen

A Virágos Magyarország 
verseny országos

zsûrije is gyönyörûnek
találta Nagykõröst

(II. rész)

Augusztus 22-én a Virágos Ma-
gyarország fõ zsûrije látogatott
el Nagykõrösre. A szakmai
stábnál is nagy sikert aratott
Városunk épített, szépen gon-
dozott öröksége, a megújult
közterek és gyönyörûvé vará-
zsolt parkok csodaszép látvá-
nya. A fõzsûri látogatása annak
köszönhetõ, hogy miután Nagy-
kõrös benevezett a Virágos Ma-
gyarországért versenyre, a Vá-
ros kimagasló értékelést kapott.
Ez a városvezetés mellett min-
den olyan nagykõrösinek kö-
szönhetõ, aki tesz azért, hogy
szépen rendben tartsa ingatla-
nát és környezetét. Dr. Csemez
Attila professzor, a Szervezõ Bi-
zottság elnöke, Barta Petra, a
Magyar Turisztikai Ügynökség
(MTÜ) marketingkommuniká-
cióért Felelõs Vezérigazgatóság
marketingmenedzsere, Bátho-
ryné Nagy Ildikó Réka, a Virá-
gos Magyarország Környezet-
szépítõ Verseny nemzetközi ko-
ordinátora, és Marosán Angeli-
ka, a Magyar Önkormányzati
Fõkertész Szövetség alelnöke lá-

togatása során igen elismerõen
nyilatkozott Nagykõrösrõl. A
fõzsûrit fogadta hivatalában dr.
Czira Szabolcs polgármester és
dr. Körtvélyesi Attila alpolgár-
mester. Ezek után prezentációk
következtek, majd kötetlen séta
és beszélgetés során mutatko-
zott be Nagykõrös a fõzsûri tag-
jainak.

A Virágos Magyarország ver-
senyre ebben az évben összesen
324 település nevezett, a 2018
õszi országos díjátadón, a fõdíjak
mellett a kezdeményezés támo-
gatói számos különdíjat is átad-
nak. Az MTÜ a verseny 25. év-
fordulója alkalmából egy „Jubi-
leumi díjat” is adományoz majd.
Bízzunk abban, hogy Nagykõ-
rös idén is a díjazott települések
sorában lesz majd, mellyel a
szakma elismeri azt a munkát,
melyet hosszú évek óta végez a
település annak érdekében, hogy
gyönyörû, szemet gyönyörköd-
tetõ kisvárosban élhessünk és a
hozzánk érkezõ vendégek is iga-
zán jól érezzék magukat nálunk.

Lõrinczy Veronika

bejárok, órákat tartok és 11
éve zsûrizek a Virágos Ma-
gyarország Környezetszépí-
tõ Versenyen. Én az Alföldi
Tanulmányi szemléken hall-
gatókat hoztam ide, de már
10 éve nem vezetek szemlét.
Óriási változásokat ta-
pasztaltam, nagy megle-
petést jelentett. Például
a Hõsök tere is, én na-
gyon szeretem az évelõ-
ket, szeretem a díszfüve-
ket és ez itt tervezett,
rendezett, intenzíven
fenntartott, a benyomás
pedig igen imponáló,
amit kaptam. A közpon-
ti térrendszer nagyon el-
nyerte a tetszésemet, az
idõs fákat, ahol lehetett
meghagyták és a korsze-
rû kertépítészeti megol-
dásokat lehet látni. Na-
gyon szükségesek a közte-
rületi alkotások, szobrok, a
gyökerek felélesztése, tuda-
tosítása kedvéért is és igen
kellemes szobor együttes.”

Horváth Tibor

Folytatás elõzõ lapszámunkból!

A Virágos Magyarország
Környezetszépítõ Verseny
szervezõinek annyira meg-
tetszett Nagykõrös leg-
utóbbi itt tartózkodásuk al-
kalmával, hogy a verseny
legmagasabb szakmai stáb-
jának, az országos fõ zsû-
rinek figyelmébe ajánlották
városunkat. Az Önkor-
mányzati Hírek a delegáció
vezetõivel interjút is készí-
tett, hiszen nekünk az is
fontos, hogy a kiváló szak-
emberek mit gondolnak
szeretett városunkról, Nagy-
kõrösrõl.

Dr. Csemez Attila profes-
sor emeritus, a Szervezõbi-
zottság elnöke, magyar táj-
és kertépítészmérnök, vá-
rosépítõ mérnök: „Én a
Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetem korábbi intézmé-
nyének, a mostani tájépíté-
szeti karának a jogelõdjeinél
voltam 45 évig fõállásban,
31 évig tanszékvezetõ két
ciklusban, dékán, most pe-
dig professor emeritusként
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2018. szeptember 9. vasárnap
9:00 órától Polgárrá Fogadási Ünnepség

Tizenhat éve hagyomány már Nagykõrösön, hogy a
Városi Polgárrá Fogadó Ünnepség megrendezésre
kerül, mely rendezvény gondolatának életre kelése dr.
Czira Szabolcs polgármester nevéhez kötõdik, hiszen
kiemelt fontosságú, hogy a nagykõrösi újszülöttek
erõsebben kötõdjenek városukhoz.

Himnusz: Horváthné Szabó Anett népdalénekes
közremûködésével; Dr. Czira Szabolcs –

Nagykõrös város polgármesterének köszöntõje;
Fogadalomtétel; Ünnepi mûsor; Ajándékok

átadása; Sorsolás

Várunk mindenkit
szeretettel a Polgárrá
Fogadási Ünnepségre

és az azt követõ
programokra is, 

a Nagykõrösi Arany
Napok rendezvényre, 

a Cifrakertbe!

Cseh Ferencné: „Nagyon örülök a

felújításnak, régen kellett volna

már. Nagyon ráfért már tényleg. Én

minden piaci napon kijárok, látom,

hogy milyen fejlõdés valósul meg.

Az õstermelõi rész megújulásának is

örültem, az is szükséges volt. Na-

gyon jó, hogy egy télen is használ-

ható fedett csarnok lesz, ide járunk

vásárolni.”

Kelemen Lajosné: „Nagyon szükséges
a piac megújítása. Én ”örökös piacra
járó” vagyok, szinte minden piacnapon
kijövök. Itt szeretek lenni, itt ”kapok
levegõt”, nem néz kamera. Szeretem,
hogy nyugodtan tudok vásárolni, olyat
veszek, amilyet akarok, ahhoz nyúlok,
ahova akarok, nagyon szeretem. Télen
beszorulunk, úgyhogy nagyon jó lesz a
fedett kellemes piaccsarnok, örülök ne-
ki, hogy bõvülünk, fejlõdünk. Én biz-
tos, hogy továbbra is ki fogok járni, vá-
sárolni.”

Hartyányi Dénesné: „Tõsgyökeres
nagykõrösi vagyok és mióta nyugdíjba
mentem, azóta árulok a piacon, elõtte a
TSZ-ben dolgoztam. Reméljük, hogy
szebb lesz és jobb lesz ezután a piac.
Nagyon reméljük, hogy többen ki fog-
nak jönni télen is a csarnoképület mi-
att. Nagyon ráfért a felújítás arra a
részre is, ideje volt. Borzasztóak voltak
az utak is, örülünk, hogy az is rendezõ-
dik. Reméljük, ezután jobb lesz nekünk
is, a vásárlóknak is és én továbbra is
szeretnék itt maradni és itt árulni.”

Az Önkormányzati Hírek minden héten beszélget a vásárlókkal, eladókkal a Nagykõrösi Piac felújításával kap-
csolatban, mert minket tényleg érdekel, hogy mit gondolnak errõl a fontos beruházásról. Az õstermelõi részen
a megszokott módon várja a friss, ízletes, zamatos portéka a nagykõrösieket, pénteken és vasárnap nagy piac
van, tényleg mindent be lehet szerezni, de az ideiglenes piactéren, a használtcikk piac területén hétfõ kivételével
minden nap beszerezhetõek a konyhára való legszükségesebbek.

Szerintem...
Örülnek és támogatják a piac felújításának folytatását a Kõrösiek
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ÚJRA GYÕZÖTT NAGYKÕRÖS!
ELKÉSZÜLTEK AZ UTÓMUNKÁLATOK

AZ OKTÓBER 23. TÉREN!

Körbeaszfaltozták a csator-
nafedeleket az Október 23.
tér – Kárász utca – Gát utca
nagyszabású útfelújítási mun-
kálatait követõen. Befejezõ-
dött tehát a városrész nagy-
szabású út rehabilitációjának

ezen üteme és sok száz család
közlekedési feltételei válhat-
tak könnyebbé. Az útépítés a
Belügyminisztérium támoga-
tásával valósult meg. Most
már kijelenthetjük: Nagykõ-
rös újra gyõzött és folytatjuk!

Fontos köszönetet monda-
ni az ott élõknek, hogy türe-
lemmel viselték a felújítás,
majd az utómunkálatok miat-
ti kényelmetlenségeket, de re-
méljük, hogy minden ott élõ
most már örömmel fogja
használni az utakat, hiszen az
volt a célja az önkormányzat-
nak ezzel a tényleg fontos és

szükséges beruházással, hogy
az Október 23. tér, a Kárász
utca és a Gát utca lakóinak
jobb legyen és ez láthatóan si-
került. Akikkel pedig a hely-
színen beszélgettünk, örülnek
annak, hogy a rossz, kátyús,
töredezett útszakaszok már a
múlté.

Horváth Tibor

Csomagolókat, 
gépkezel ket 

keresünk
2 m szakos (12 órás), 3+3-as 

munkarendbe,
a Prologis ipari parkba.

Bérezés kb. nettó 145 000–
170 000 Ft + 15 000 Ft cafeteria.

Ingyenes céges busszal a bejárás
Kecskemétr l, Lajosmizsér l, 

Nagyk rösr l megoldott.

Felvételi interjú 2018.  szeptember 6. 
csütörtök, 13.00 óra, Nagyk rös,

Szabadság tér 7., M vel dési Ház. 

Érdekl dni lehet: 06 70 342 1653

Nagykõrösi székhelyû széles 
termékskálával rendelkezõ 

gépgyártó vállalathoz keresünk
CAD szoftvereket 

használni tudó kezdõ 
vagy gyakorlattal rendelkezõ 

tervezõ gépészmérnök
végzettségû munkatársat. 

Önéletrajzokat az
agisz@agisz.hu-ra várjuk. 

Továbbá felvételre keresünk
lakatos szakmunkást. 

Jelentkezni az 53/550-280-as
telefonszámon lehet.

Hirdetés

ÁLLÁST KÍNÁL

Urbán Henrietta: „Sokkal
könnyebb biciklivel közle-
kedni az új utakon. Én a
Bonduelle felé lakom, de itt
dolgozom és ezért sûrûn já-
rok erre. Elõtte nagyon rossz
volt a Gát utca, hatalmas ká-
tyúk voltak. Most már örül-
nek mások is, hogy végre el-
készült.”

Bencsik László: „Nagyon re-
mekül elkészült, valóban ez a
szakasz nagyon rossz állapot-
ban volt és nagyon megért már
a felújításra. Tökéletes lett, én
nem itt lakom, de sûrûn járok
ide. Ezelõtt borzasztó volt, ki
volt gödrösödve, idén télen na-
gyon tönkrement. Most na-
gyon szép már, tökéletes, a
gyerekeket szoktam látni, na-
gyon szeretnek itt kerék-
pározni, most már nekik is 
könnyebb szerencsére.”

Vígh Zoltán: „Jó lett az út,
megfelel, jó, hogy az egész tér
meg lett csinálva. Még a járda
felújítása is szükséges lenne.
Elõtte az út, hát csúnyán fo-
galmazva… rossz volt. Télen
nagyon tönkrement, de már
elõtte is szörnyû volt. Én autó-
val és biciklivel is közlekedek,
az úton már jól lehet. Én há-
rom éve élek itt, látjuk a válto-
zást, hogy mibõl mi lett.”

Folytatjuk!
Horváth Tibor

Szerintem… Mindenki örül a megújult úthálózatnak
Megújult a Kárász utca,
a Gát utca, az Október
23. tér, gyönyörû új asz-
faltburkolatot kapott ez
a városrész. A Belügymi-
nisztérium támogatásá-
val megvalósult projekt
reméljük, hogy csak a
kezdet és hamarosan
folytatódhat a környék
út-, illetve majd a járda
hálózatának a felújítása.
Most azonban örüljünk
annak, ami már elké-
szült, Nagykõrös újra
gyõzött. Megkérdeztük
az ott élõket, közlekedõ-
ket, dolgozókat, õk mit
gondolnak arról, hogy
most már kényelmesen
tudnak közlekedni itt is.
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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

Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!
Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga

Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

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

Hirdetés

ELKEZDÕDÖTT A FÖLDMUNKA A PIACON!
be lehet szerezni még a
felújítás ideje alatt is. Az
érdeklõdés és a várakozás
pedig hatalmas, többen
kézikocsira, ládára állva
kukucskáltak át, hogy mi
is történik, hogy zajlik a
munka a „túloldalon”.

Nézze meg Ön is az errõl
készült videónkat

és képeinket
az Önkormányzati Hírek

facebook oldalán!

Horváth Tibor

Hirdetés
Most már tényleg nincs sok
az idei nyári szünetbõl, ha-
marosan itt a tanévkezdés.
2018. szeptember 03-án
minden iskolába becsenget-
nek, újra az iskolapadokban
töltitek napjaitokat. Van
köztetek olyan, aki most
kezdi az elsõ osztályt az álta-
lános iskolában, van, aki kö-
zépiskolába lép és természe-
tesen vannak, akik az idei
tanévet már felsõoktatási in-
tézményben folytat ják.
Azonban a legfontosabb dol-

gok, mint a biztonságos
közlekedés, elõvigyázatos-
ság nem változnak.

Néhány jó tanács an-
nak érdekében, hogy
az idei tanéved is biz-
tonságban teljen:

A Nagykõrösi Rendõrkapi-
tányság és a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûn-
megelõzési Osztály hasznos
tanácsait elolvashatja a
www.nagykorosma.hu olda-
lon, és az Önkormányzati
Hírek Nagykõrös facebook
oldalán!

Tanulmányi eredményekben
sikeres, biztonságos tanévet

kíván a Nagykõrösi
Rendõrkapitányság!

Kedden, augusztus 28-án
megjelentek az elsõ mun-
kagépek a Nagykõrösi
Piac felújításának munka-
területén, tájékozódva a
helyszíni szakemberektõl
megtudtam, hogy hama-
rosan újabb munkagépek
érkeznek és kezdik meg a
földmunkát. Folytatódik
tehát a Nagykõrösi Piac
felújítása! Mint mindig,
most is beszélgettem a vá-
sárlókkal, õstermelõkkel,
akiktõl tényleg mindent
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Nagyon szép lesz a Múzeum
– látványos kívül-belül

zók tényleg mindent meg-
tesznek azért, hogy egy
közönségcsalogató, mo-
dern, digitalizált Múze-
um fogadja az érdeklõdõ-
ket. Sok nagykõrösi is
részt vesz a munkában, a
KÖVA-KOM Nonprofit
Zrt. szakemberei ott jár-
tunkkor éppen a Múzeum

ter közbenjárására a Kor-
mány több, mint 1 mil-
liárd forint támogatást
adott városunknak, ebbõl
a pénzbõl újulhat meg a
Múzeum épülete is, ez
történelmi léptékû város-
fejlesztés.

Horváth Tibor

Egyre látványosabb nem
csak kívülrõl, de belülrõl
is a teljesen megújuló
nagykõrösi Múzeum épü-
lete. Az Önkormányzati
Hírek facebook oldalán
folyamatosan teszünk
közzé képeket, hogy meg-
mutassuk, hogyan halad a
kivitelezés. Az ott dolgo-

épülete és az Ifjúsági
Sporttelep közötti új kerí-
tést telepítették. Dr.
Czira Szabolcs polgár-
mester helyszínbejáráson
megtekintette a belsõ te-
reket, így a szabaduló-
szobát is, majd egyezte-
tett a kivitelezést végzõ
vezetõkkel. A polgármes-

KÖSZÖNET...
Nagykõrös közterületeinek virá-
gosításában, gondozásában fel-
adatot teljesítõknek mondott
köszönetet dr. Czira Szabolcs
polgármester. Mint ismeretes, a
közelmúltban városunkba érke-
zett a Virágos Magyarországért
verseny fõ zsûrije. Mint megtud-
tuk, Nagykõrös parkjainak, vi-
rágágyásainak szépítésén fára-
dozók is nagy izgalommal vár-
ták, mi lesz a szakemberek véle-
ménye, hiszen az az õ munkáju-
kat is minõsíti. A várakozás
együtt járt a lelkesedéssel, mely-
nek köszönhetõen mindenki a
tõle telhetõ legjobbat nyújtotta.
A város szépítésében végzett
munkáért és a jó célért történõ
összefogásért mondott köszöne-
tet a munkásoknak Nagykõrös
polgármestere.
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Tóth Barna mélyre süllyedt
a gyûlölködés bugyogó posványában

Az egyszeri civil elnök néha már összekeveri Kiskõröst és Nagykõröst.
Csak arra nagyon vigyázzon, hogy ha elkezdi megvalósítani egyetlen választási
ígéretét és elkezdi építeni az új konzervgyárat, azt ne Kiskõrösön, hanem
Nagykõrösön tegye!

VICC
SÁV

Ábrahám Ti-
bor laptulajdo-
nos bértollno-
ka, aki vélhe-
tõen havi leg-
alább százeze-
rért tolja tele
„szennyirodal-
mával” az álta-
la szolgált kis-

példányszámú vicclapot, ismét egy igazi
„mûalkotást” mutatott be a minap. Tollát
a gyûlölet pennájába mártva próbálja
megmagyarázni azt, amit nem tud, mert
nem is lehet. Mint ahogyan azt megírtuk,
Tóth Barnának lövése nincsen az önkor-
mányzatiságról, mert olyanokat állít töb-
bek közt, hogy mindenféle képviselõ-tes-
tületi döntés nélkül adott Nagykõrös vá-
rosa pénzt a Református Temetõ útjainak
megújítására. Ezzel magát a Református

A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon a tanév!
THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el.  A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

www.patriatakarek.hu

Hirdetés

Egyházat támadta meg az élemedett korú
cikkfaragó, Ábrahám Tibor fõszerkesztõ
tudtával. Tóth Barna cikkünk megjelené-
sét követõen nem bírt magával, és már
két irományban is gyûlölködve mocsko-
lódik tovább a témában. Saját maga vé-
delmében már odáig süllyedt, hogy a sa-
ját családfáját kezdi elemezni, bizonyítan-
dó, hogy õ nem „kommunista származá-
sú”. Nos, valóban nem a felmenõi szerint
’komcsi’ a nagykõrösi Barna, hanem
azon egyszerû prózai oknál fogva, hogy õ
az MSZMP oszlopos tagja volt, anyagbe-
szerzõként dolgozva egy közeli kistelepü-
lés termelõszövetkezetében. Úgy tudjuk,
hogy nem éppen a becsület bajnokaként
végzett „munkássága” annak idején odáig
vezetett, hogy egyszer ki is zárták a párt-
ból, majd miután visszakönyörögte ma-
gát, visszavették, és ismét keblükre ölel-
ték a kommunisták. A mai Tóth Barna

tele van gyûlölettel, megkeseredett, leg-
alábbis a cikkeiben leírtak erre engednek
következtetni. Õ az, akinek mindennel
baja van, azzal is, ami eredendõen jó.
Pontos információk hiányában, légbõl ka-
pott hírek alapján írja meg méregbe már-
tott „kacsatollával” újabb, és újabb „rém-
regényeit”, ezzel félrevezetve még azt a
csekélyszámú olvasóközönséget is, aki
unalmában kapható arra, hogy beleolvas-
son írásaiba. Tóth Barna a gyûlölködés
bugyogó posványában tapicskol, mely-
hez Ábrahám Tibor volt SZDSZ-es or-
szággyûlési képviselõ pedig tapsikol. Kár
érte. Mint ahogyan azért is kár, hogy
ezért Tóth Barnát még busásan szponzo-
rálja is a laptulajdonos, hûségét kenyér-
adó gazdája évente több mint egymillió
forint körüli apanázzsal hálálja meg….

LV
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Szlimák Tibor: „Látszik, hogy fo-
lyamatosan dolgoznak rajta. Igen,
nagyon fontosnak tartom, hogy fel-
újítják a Múzeumot. A felújítás
olyan, hogy ahol kell, ott minden-
hol legyen meg, hiszen egy környe-
zetben élünk, az a dolgunk, hogy ezt
folyamatosan szebbé tegyük. Vélem
látni a fejlõdést az egész városban. 8
hónapja élek itt Nagykõrösön, Ceg-
lédrõl költöztem át és kezdem meg-

szeretni a várost, munkával sincs gondom, találok. Ha na-
gyon akarjuk, és mindenki bele tud egy kicsit szállni, akkor
gyönyörû lesz ez a város. Úgy gondolom, ha csalogató, lát-
ványnak is szép Múzeum kerül átadásra, akkor sokan fog-
nak ide látogatni, az a lényeg, hogy azt halljuk vissza: „Gye-
re ide, próbáld ki, ez jó!”. Természetesen én is bemegyek, én
még nem voltam bent sosem, eddig azt hittem, nincs is nyit-
va, mert olyan rossz állapotban volt, meg úgy nézett ki át-
utazóban, hogy nem is fogad látogatókat, érdeklõdõket sem
láttam korábban itt, úgyhogy ez a felújítás szerintem hasz-
nára válik a városnak és az embereknek is.”

Tisch Szófia és Simon Emese:
„Szerintem sokkal jobb lesz, mint
korábban volt, ez már látszik. A
járdákon már könnyebben lehet
közlekedni és nem csak egy irányba
lehet menni, hanem többfelé ágaznak
a járdák. Kívülrõl is sokkal szebb lett,
hogy elõl a lépcsõ meg lett csinálva,
meg hogy a kerítés is föl lett újítva és
nem hátul fekszenek a téglák. Szépen

meg lett csinálva nagyon és az is sokkal jobb, hogy az ifi
pálya hátulja mögötti terület elkészült. Kíváncsiak vagyunk
rá, hogy milyen lesz és biztos, hogy mi is bemegyünk szét-
nézni. A szabadulószoba biztos, hogy a fiataloknak nagyon
tetszeni fog, mi is ki akarjuk próbálni, mert hallottunk arról
már, hogy van ilyen, csak Budapesten, szóval biztos, hogy
érdekelni fog minket. Szerintem látogatók is többen fognak
érkezni ezután a felújítás után, mert a világ is digitális és
ezáltal sokkal jobb lesz. Biztos jó és szép lesz.” – nyi-
latkozták lapunknak a fiatalok, akik azt is elmondták még,
hogy a felújított Cifrakert is szuper lett, jó kijárni ide is.

Ezen a héten is kilátogattunk a felújított Cifrakertbe, hogy a megújuló Múzeumról kérdezzük meg Önöket,
nagykõrösieket, hiszen egyre látványosabb az épület külsõ megjelenése, alakul a park járdahálózata és folyam-
atosan érkeznek a belsõ berendezési tárgyak is. A Múzeum épülete teljes egészében kormányzati támogatásból
valósul meg.

Szerintem...
Tetszik a nagykõrösieknek a megújuló Múzeum és várják, hogy belülrõl milyen lesz

Varga József és Szabó Istvánné unokákkal
Budapestrõl: Az elõzõ év tapasztalata alap-
ján jöttünk ki, mert mi mindig oda me-
gyünk vissza, ahol jól érezzük magunkat.
Járjuk az országot mindenféle rendezvény
után. Budapestrõl jöttünk, úgy hiszem, egy
jó rendezvényért messzire is el lehet menni.
Nézzük az internetet, tájékozódunk, és ami
tetszik, azt megnézzük, utána évrõl évre
visszatérünk, ha jól éreztük magunkat.
Ilyen vidám esemény számunkra a Nagykõ-
rösi Lovas Rendezvény is. 

Szûcs Ambrusné unokájával Nagykõrös-
rõl: Elsõsorban azért jöttünk ki, mert a
kisunokám itt lovagol már egy ideje, így
személyes kötõdésünk is van a rendezvény-
hez. Mi már visszatérõek vagyunk, nem
most látogattunk ki elõször, mindig nagyon
jól érezzük magunkat, tetszenek a változa-
tos programok. Örülök, hogy eljöttünk, és
az idõjárás is kegyes. 

A Nagykõrösi Lovas Rendezvényre idén is sokan látogattak ki. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi vonzza a közönséget erre
az országos hírû eseményre? 

Szerintem...
Folytatás következõ lapszámunkban!

Horváth Tibor

Tarcsi László Nagykõrösrõl: Azért jöttünk
ki a rendezvényre, mert nagyon szeretem a
lovakat és gyermekkorom óta nagy híve va-
gyok ennek a sportágnak is. A fiam is most
már öt éves és nagyon érdeklõdik ez iránt,
szeretne majd lovagolni, ezért is hoztam ki
õt, hogy ismerkedjen, barátkozzon a lovak-
kal, és más állatokkal, hiszen nagyon állat-
barát. A kutyusokat is megsimogattuk, na-
gyon tetszett neki. Összességében úgy gon-
dolom, ez egy jó kis délelõtti és délutáni
program. Már nem elõször vagyunk itt,
mindig nagyon jól érezzük magunkat. Beretvás Judit
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NAGYKÕRÖS VÁROS DÍSZPOLGÁRA
SHIRO MURAI

NAGYKÕRÖS VÁROS DÍSZPOLGÁRA
SHIRO MURAI

dafesték kereskedelemre fóku-
szált, üzleti karrierje kezdõ
pontja, a nemzetközi kereskede-
lem fokozatosan vesztett erejé-
bõl. 63 éves korában új kihívást
tûzött maga elé, a nemzetközi
kereskedelmi osztály szétválasz-
tását a cégtõl. 1992-ben létre-
hozta a Sakata Inx International
Corporation-t, amelyet ma SIIX
Corporation néven ismerünk.
Következõ hatalmas, 10 évre
tervezett célja a cég tõzsdei
jegyzése és 100 milliárd yenes
forgalom elérése. Végül nem is
kellett az egy évtized, hogy a
terv megvalósuljon. Ma a SIIX
Corporationnek 12 saját, vala-
mint 30 bedolgozó üzeme van
világszerte és Japán elsõ számú
elektronikai gyártási szolgálta-
tást végzõ vállalata és ezen szeg-
mens csupán az egyik a cég
megannyi üzletága közül.

65 évnyi pályafutása után az
újabb cél az üzleti tevékenysé-
gen keresztül a társadalmi jólét-
hez való hozzájárulás lett. Ezen
téren végzett tevékenységét
1998-ban a Fülöp-szigeteki Ke-
reskedelmi és Ipari Miniszté-
rium és a Félvezetõ és Elektro-
nikai Iparkamara Kiváló Part-
ner Díjjal ismerte el. 2014-ben
az Oszakai Szlovák Konzulátus
tiszteletbeli konzuljává nevez-
ték ki. 

Murai úr most tölti be 90.
életévét, lelkesedése és motivá-
ciója azonban töretlen. A fiatal
generáció tagjainak is gyakran
megterhelõnek tûnõ erõteljes

lendülete bizonyítja, hogy az
életkor nem lehet kifogás azért,
hogy bármit is feladjunk. A SIIX
Corporation gyárai az elmúlt
idõszakban is folyamatosan ter-
jeszkedtek, ennek részeként
Mexikóban, Kínában és Ma-
gyarországon, Nagykõrösön új
üzemek kezdték meg mûködé-
süket. 

Murai úr bízik benne, aho-
gyan a többi országban aratott
sikerében is hitt, hogy az új,
magyarországi üzem, a SIIX
Corporation zászlóshajójává
válhat Európában, valamint,
hogy ezen cél megvalósítása ér-
dekében a SIIX Hungary nagy
és melegszívû támogatásban ré-
szesülhet Nagykõrös lakosságá-
tól. Murai úr fontos célja, hogy
a SIIX Corporation elismert
vállalat lehessen, és ezen siker
által hozzájárulhasson a társa-
dalom jólétéhez.

Szívbõl gratulálunk
a kitüntetettnek!

A SIIX CORPORATION által
Nagykõrösön alapított gyáregy-
ség létrejöttéért végzett fárad-
hatatlan, áldozatos munkájá-
nak, valamint a nagykõrösi
munkahelyteremtésben elért
megkérdõjelezhetetlen eredmé-
nyeinek elismeréseként Nagy-
kõrös Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2018 évben
A NAGYKÕRÖS VÁROS
DÍSZPOLGÁRA Kitüntetõ Cí-
met adományozta SHIRO MU-
RAI ÚRNAK, a SIIX CORPO-
RATION elnökének. 

A kitüntetést dr. Czira Sza-
bolcs polgármester adta át ré-
szére 2018. augusztus 20-án, a
Nagykõrösi Arany János Kultu-
rális Központ színháztermében.

1928. szeptember 10-én szü-
letett Kobéban. Gyermekkori
betegsége és a II. világháború
szülõvárosát érõ pusztító táma-
dásai komoly hatást gyakorol-
nak rá. A közvetlen testközelbõl
megtapasztalt életveszély mély
gondolkodásra késztette. Isten-
hez imádkozott és vallásául a
baptizmust választotta. 

A háborút követõen a Kobei
Egyetemen kezdte meg tanul-
mányait, de nem sokkal késõbb,
baráti tanácsra átjelentkezett a
Kwansei Gakuin Egyetemre.
Döntése jónak bizonyult, hi-
szen sok fontos kapcsolatot ala-
kított itt ki. Egyetemi társai kü-
lönbözõ vállalatok felsõvezetõi-
vé váltak. Itt találkozott élete
társával Masamival, akivel a
két család áldása mellett még
egyetemi éveik alatt házasodtak
össze. Ma két leánygyermekük,
hat unokájuk és két dédunoká-
juk van.

Murai úr üzleti karrierje a
Sakata Shokai vállaltnál (mai
nevén Sakata Inx Corporation)
kezdõdött, amely Japán három
legnagyobb nyomdafesték gyár-
tó vállalatának egyike. Pályafu-
tása az adminisztratív osztályon
és a vezetõi titkárságon kezdõ-
dött, melynek tapasztalataival
jelentkezett a cégnél üzletkötõ-
nek. Itt ismerte fel a tengerentú-
li üzletkötésben rejlõ lehetõsé-
geket és látta meg az 50-es
években kezdeti napjait élõ
elektronikai üzletágban rejlõ le-

hetõségeket. Angolul tanult,
plusz ismeretekre tett szert a te-
levíziók elektronikus alkatrésze-
ivel kapcsolatban, miközben to-
vább dolgozott a vállalatnál. 

Fáradhatatlan munkája lévén
jó üzleti kapcsolatot sikerült ki-
építenie Mr. J V del Rosario úr-
ral, egy Fülöp-szigeteki vezetõ
üzletemberrel, bemutatva neki
a Panasonic vállalat elektromos
alkatrészeit, amelyek annak
idején nem rendelkeztek nagy
hírnévvel a Fülöp-szigeteken.
Murai úr segített neki, hogy a
Panasonic üzletkötõje legyen,
mely eredményeképpen késõbb
megszületett a Panasonic Fü-
löp-szigeteki vállalata. Ez egy-
ben Shiro Murai Úr nemzetközi
kereskedelmi pályafutásának, és
a SIIX Corporation történeté-
nek kezdete. Ezt követõen Mu-
rai úr több más híres japán gyár-
tót is, pl. a Kawasaki Motors-t,
a Daikin-t, és a Sumitomo Ká-
belgyártó céget, sikeresen bevitt
a Fülöp-szigetekre, mint befek-
tetõket.

Vállalkozási törekvései szá-
mos területre kiterjedtek. A
nyomdafesték és elektronika te-
rülete mellett jelentõs példa er-
re a hangszerpiac. Jó barátjával,
Ikutaro Kakehashival együtt
megszerezték a Hammond or-
gonák exkluzív képviseletének
jogát Japánban, ezt Murai úr
karrierje szempontjából mér-
földkõnek tekinti. Ikutaro
Kakehashi úr azon köztisztelet-
ben álló személy, aki késõbb
technikai Grammy díjat vehe-
tett át a MIDI sztenderd kifej-
lesztéséért és õ volt a Roland
vállalat alapítója.

A 70-es években a Sakata
vállalat pénzügyi krízisbe ke-
rült. Shiro Murai úr ebben a
helyzetben csatlakozott a veze-
tõséghez, s fókuszált a nyomda-
festék kereskedelem felé. Célja
nem kisebb volt, minthogy a vi-
lág legnagyobb nyomdafesték
gyártó cégeinek egyikévé váljék
a Sakata vállalat. Az Egyesült
Államokbeli cégfelvásárlások és
beolvadások eredményeként ma
a Sakata a világ 4. legnagyobb
nyomdafesték gyártója.

Miközben Murai úr a nyom-

NAGYKÕRÖS VÁROS DÍSZPOLGÁRA
SHIRO MURAI
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A MAGYAROK NYERTÉK
A PONTVERSENYT

A KAJAK-KENU
VILÁGBAJNOKSÁGON

Terv szerint halad
a Bárány úti fûtõmû

távvezeték felújítása!

Remek meccsen megvan az elsõ GYÕZELEM!

(F
ot

ó:
 L

ov
as
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ül

öp
)

Remek meccsen megvan az elsõ GYÕZELEM!

A magyar versenyzõk kilenc
érmet, hat aranyat, egy ezüstöt
és két bronzot gyûjtöttek a
portugáliai Montemor-o-Vel-
hóban vasárnap zárult kajak-
kenu-világbajnokságon, ezzel
az éremtáblázat második he-
lyén zártak, az összetett pont-
versenyt pedig megnyerték, rá-
adásul Hüttner Csaba szövet-

ségi kapitány a legjobb nõi ka-
jakos nemzetnek járó különdí-
jat is átvehette. Ez nem is meg-
lepõ, hiszen az olimpiai számo-
kat tekintve 3-1-1 volt a dobo-
gós mérleg, az ötszörös ötkari-
kás bajnok Kozák Danuta pe-
dig szülés után viszszatérve
triplázott a vb-n.

MTI

K
ép

 f
or

rá
sa

: 
N
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rt

2018. augusztus 23-án megérkeztek az elõre szigetelt távve-
zetékek. A lakosság eddigi türelmét megköszönjük. A távve-
zetékek élõre kötése 2018. szeptember 15-ig megvalósul.

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

A nagyon jó erõt képviselõ
Tápiószecsõ csapatához látogatott
a Nagykõrösi Kinizsi FC felnõtt
alakulata. (A szecsõiek az elsõ for-
dulóban idegenben verték a tavaly
még NB3-as Vecsést!) A tét nagy
volt, hiszen az elsõ pontjaink meg-
szerzéséért szálltunk harcba. Jól
kezdõdött a mérkõzés, a kapujá-
hoz szegeztük az ellenfelünket,
helyzeteket alakítottunk ki, ame-
lyek közül Borsi Marci a 34-ik
percben értékesített is egyet,
Hazafi Ákos remek passza után.
A félidõ utolsó perceiben feljött a
Tápiószecsõ és számunkra rendkí-
vül peches módon az elsõ félidõ
utolsó utáni percében egyenlíteni
tudtak (közép kezdésünkre se volt
már idõ...). Ezek után a második
félidõ sokkal kiegyenlítettebb játé-
kot hozott, mindkét oldalon akad-
tak nagy lehetõségek, de mi kapu-

fát lõttünk, a szecsõieket' pedig
Szacskó László kapusunk babo-
názta meg. Az utolsó 10 percben
nagyon akarta a gyõzelmet a Kini-
zsi és végül a 84-ik percben két
csereként pályára lépõ játékosunk
hozott össze egy fantasztikus gólt!
Molnár Tomi nyakán több védõ
lógott, de végül remek ütempas-
szal ugratta ki az élete második fel-
nõtt mérkõzését játszó 19 éves Fé-
lix Krisztiánt, aki nem sokat teke-
tóriázva, elemi erõvel rúgta ki a
hosszú alsó sarkot. 2-1-es sikerével
nagy skalpot gyûjtött be a csapat, a
játékosok pedig ezúton is köszönik
a hatalmas biztatást, az idegenbe
ellátogató lelkes és népes kõrösi
futball szimpatizánsoknak!

Szép volt Nagykõrös! 
CSAK A KINIZSI!

Forrás: Nagykõrösi Kinizsi FC
- hivatalos oldal
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Orvosi ügyelet telefonszáma: 53/350-377
GYÓGYSZERTÁRI

ÜGYELET
2018. augusztus 27-tõl

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.

Tel.: 53/350-182
2018. szeptember 3-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. szeptember 1-2-án
DR. BAKSAI FERENC

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

2018. szeptember 8-9-én

DR. BAKSAI FERENC
Nagykõrös, Mintakert u. 32.

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

HHirdetés

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
2018. SZEPTEMBER

KÉPVISELÕ NEVE FOGADÓÓRA NAPJA HELYE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

2018. szeptember 6. (csütörtök)
13.00 órától

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

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester
1. számú választókerület

2018. szeptember 17. (hétfõ)
16.00 órától

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

Kiss Attila Csaba 
települési képviselõ
2. számú választókerület

2018. szeptember 21. (péntek) 
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium 
(Nagykõrös, Ceglédi út 2.)

Kustár Tamás 
települési képviselõ
3. számú választókerület

2018. szeptember 3. (hétfõ) 
16.00 órától

Humánszolgáltató Központ
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor 
települési képviselõ
4. számú választókerület

2018. szeptember 12. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykõrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselõ
5. számú választókerület

2018. szeptember 10. (hétfõ)
16.00–17.00 óráig

Nagykõrös, Arany János utca 35. 
Idõsek Klubja

Illés Sándor 
települési képviselõ
6. számú választókerület

2018. szeptember 12. (szerda)
17.00 órától

Nagykõrösi Városi Óvoda 
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykõrös, Ifjúság u. 22.)

Sebestyénné 
Angyal Zsuzsanna 
települési képviselõ
7. számú választókerület

2018. szeptember 12. (szerda)
17.00–18.00 óráig

Nagykõrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola
(Nagykõrös, Kinizsi u. 4.)

Nagy Balázs
települési képviselõ
8. számú választókerület

2018. szeptember 13.
(csütörtök)
14.30–15.30 óráig

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

Tornyi Béla Ernõ
települési képviselõ

2018. szeptember 21. (péntek)
17.00–18.00 óráig

Nagykõrös, Puskás Tivadar utca 2. 
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A Nagykõrösi Kinizsi U7
és U9 labdarúgó csapatai,
33 fõvel, 2018. augusztus
6-tól 10-ig edzõtáborban
vettek részt. A programok
során napi három edzésre,
továbbá versenyekre, játé-
kos vetélkedõkre került
sor. A tábor megnyitóján a
kis palánták egyforma mezt
kaptak.

Minden csoport számára
futóversenyt is rendeztünk,
a gyõztesek: Meggyesi
Máté, Tóth Dávid, Bogdán
Márk és Fodor Gergõ let-
tek. A záróünnepségen
mindenki jókedvûen vette

át az érmeket, a legjobbak
pedig kupát kaptak, melye-
ket Szabóné Irházi Zsu-
zsanna települési képviselõ
adott át részükre, a szülõk
elõtt. A kupákat Patakvár-
hegyi Zoltán, Bogdán
Márk és Kis Balázs kapták.
Gratulálunk!

Végül, de nem utolsó sor-
ban megköszönöm kollé-
gáimnak segítségét: Szabó
Tamás edzõnek, Meggyesi
József megbízott edzõnek,
Gyura Nikoletta gond-
noknak.

Bogdán Béla
edzõ

Köszönet…

„Ugyanis elkészült a régóta
várt járda felújítása. Nagy
örömükre azoknak, akik rend-
szeresen, szinte naponta bejár-
nak. A bejárati kiskapu, vala-
mint a nagykapu teljesen aka-
dálymentes lett. Köszönetet
mondunk az Önkormányzat-

nak és a Mûvelõdési Központ-
nak. Tisztelettel: Nyugdíjasok
és Mozgássérültek, Nagykõ-
rös, 2018. augusztus 23.”

Mozgáskorlátozottak 
Közép-Magyarországi 
Regionális Egyesülete

Vidám edzõtábor

Téli rezsicsökkentés
MÁR 425-EN 

ADTÁK LE AZ IGÉNYBEJELENTÕ 
NYILATKOZATOT!

információk szerint. Ha Ön még
nem tette meg, akkor 2018.
október 15-ig (hétfõ) megteheti,
a nyilatkozat elérhetõ a városi

honlapon, valamint a
Nagykõrösi Polgár-
mesteri Hivatal porta-
szolgálatain.

A kitöltött nyilatkoza-
tot a Nagykõrös, Sza-
badság tér 5. szám
alatt fszt. 9. és 10. szá-
mú iktató helyiségei-
ben adhatja le ügyfél-
fogadási idõben. 

A korábban,
más formában

leadott nyilatkozat NEM
ÉRVÉNYES!

Horváth Tibor

Nagy öröm érte a Civil Házban rendezvényeket tartó
nyugdíjas csoportokat, valamint a mozgássérülteket. 

Már 425-en adták le a téli
rezsicsökkentéssel kapcsolatos
igénybejelentõ nyilatkozatot
2018. augusztus 27-i összesített
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Idén, augusztus 25-én ren-
dezték meg a már hagyomá-
nyos Nagykõrösi Lovas Ren-
dezvényt a Gátõrházi Lovas-
tanyán Molnár Dezsõ, a
Nagykõrösi Lovas Sport-
egyesület elnökhelyettese és
a Molnár család fõszervezé-
sében, óriási sikerrel. Az ese-
mény fõvédnökei, Földi
László országgyûlési képvi-
selõ és dr. Czira Szabolcs
polgármester, továbbá dr.
Körtvélyesi Attila alpolgár-
mester is tiszteletüket tették.

A délelõtt folyamán kö-
szöntõt mondott dr. Czira
Szabolcs polgármester, a
versenynapot Hernádi Lász-
ló esperes-plébános és Szabó
Gábor református lelkészel-
nök áldották meg. 

A díjugrató versenyek na-
gyon népszerûek voltak, el-
mondható, hogy az idei
megmérettetés nemzetközivé
vált, hiszen Horvátország-
ból, Finnországból hazánk-
ban edzõtáborozó díjugrató

versenyzõk is megtisztelték
részvételükkel a versenyt a
magyarországi versenyzõk
mellett.

A Nagykõrösi Lovas
Sportegyesület díjugrató ver-
senyzõi Kovács Alexandra
Misztrál-lal, és Molnár De-
zsõ PM Ivorilla nevû lovával
eredményesen lovagoltak
versenyszámaikban.

A Fogathajtó versenyre
Nagykõrösrõl Tóth Balázs
és Füzesi Zoltán érkeztek,
továbbá Szolnokról, Rákóczi-
falváról, Tiszakécskérõl, Jász-
karajenõrõl, Szentkirályról,
Kecskemétrõl és Ceglédrõl is
voltak versenyzõk. Eredmé-
nyeik: I. Juhász Zoltán –
Cegléd, II. Dudás György –
Tiszakécske, III. Dengi Zol-
tán – Szolnok, IV. Bognár
Jenõ – Tiszakécske.

A lovas versenynapon, a
homokos pályán került sor a

„„HHAA  VVAANN  KKÖÖZZÖÖSS  AAKKAARRAATT””
XXVVIIII II ..   NNAAGGYYKKÕÕRRÖÖSSII   LLOOVVAASS  RREENNDDEEZZVVÉÉNNYY

––  XXII ..   DDÍÍJJUUGGRRAATTÓÓ  VVEERRSSEENNYY
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XI. Nemzeti Vágta Szerve-
zõbizottsága felhívására
meghirdetett Válogatóver-
senyre, gyermeklovasok, va-
lamint pónik és kislovak ré-
szére. A válogatóversenyen
két ügyességi kategóriában
mérték föl a kis lovasok tu-
dását. (Kezdõ szinten ügyes-
ségi verseny, haladó szinten
ügyességi verseny.) A kivá-
lasztottak a Nemzeti Vágtán
egyedülálló lovas progra-
mon vehetnek részt, a Hõ-
sök Terén együtt lovagolnak
majd tervezetten több mint
100 pónilovassal.

A Vincze Lovarda csikós-
bemutatója is nagyon látvá-
nyos volt, õk Bócsáról ér-
keztek. A ’Kutyával Egy
Mosolyért Alapítvány’ jó-
voltából pedig terápiás in-
teraktív kutyás foglalkozás-
ra is sor került.

Délidõben Sasvári Sán-
dor Jászai Mari-díjas szín-
mûvész-énekes lovas pro-
dukcióját is megtekinthette a
közönség „HA VAN KÖ-
ZÖS AKARAT” címmel. 

A tombolán ezúttal is egy
Pónicsikó volt a fõdíj, s
egész nap körhinta, légvár,
kirakodó vásár, kézmûves
utca, lovas sétakocsikázás,
büfé, és ebédelési lehetõség
is várta a kilátogatókat. 

Tekintsék meg képgalériá-
inkat az Önkormányzati Hí-
rek Nagykõrös facebook ol-
dalán!

A támogatók névsorát
megtalálja a www.nagyko-
ros.hu honlapon!

A szervezõk ezúton is kö-
szönetet mondanak mind-
azoknak, akik munkájukkal
segítették a versenynap sike-
res lebonyolítását! További
részletek következõ lapszá-
munkban!

Beretvás Judit

A XVIII. Nagykõrösi Lovas
Rendezvény sztárfellépõje
ezúttal Sasvári Sándor Já-
szai Mari-díjas színmûvész-
énekes volt, aki nagy öröm-
mel nyilatkozott az Önkor-
mányzati Hírek újságnak: 

ÖH.: A Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje kitünte-
tését vehette át Kásler Mik-
lóstól, az emberi erõforrá-
sok miniszterétõl. Milyen
érzésekkel vette át ezt a
magas állami kitüntetést?

– Nagyon nagy megtisztel-
tetésben volt részem, ez több
mint 40 évi munkámnak az
eléggé magas szintû elismeré-
se államilag miniszterelnök úr-
tól, köztársasági elnök úrtól,
úgyhogy érzi az ember, hogy
odafigyelnek rá, elismerik te-
vékenységét, mûvészetét, ka-
ritatív tevékenységét, hiszen a
leukémiás gyermekekért való
küzdelmem is benne volt eb-
ben a kitüntetésben. Nagyon
boldog voltam, hogy megkap-
tam ezt a díjat. 

ÖH.: Tudtommal már
többször járt Nagykõrösön,
hogyan látja a város fejlõ-
dését, esetleg van-e sze-
mélyes kötõdése Nagykõ-
röshöz?

– Rengetegszer jártam már
Nagykõrösön. Személyes kötõ-
désem a városhoz egy szomorú
aktualitás számomra, ugyan

Interjú Sasvári Sándorral
„Nagykõrösön van közös akarat”

Kásler Miklós, az emberi erõforrások minisztere átadja a
Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést Sasvári Sándor
Jászai Mari-díjas színmûvész-énekesnek; Fotó: Mónus
Márton/MTI/MTVA

tem volna a mûsoromat, csak
sajnos õ belázasodott tegnap.

ÖH.: „Ha van közös aka-
rat” címmel tartja produkci-
óját. Mit takar pontosan ez
a cím, kifejtené?

– A közös akarat nagyon
fontos, hiszen közös aka-
rattal óriási eredményeket
tudunk elérni. Örömmel
látom, hogy NAGYKÕRÖ-
SÖN VAN KÖZÖS AKARAT.
A magyarság életében a közös
akarat mindig is nagyon pozitív
és elõrevivõ volt, annak elle-
nére, hogy nagy széthúzások-
ról is be tudnék számolni a
többszáz éves történelmünk
során. Zrínyi 1566 címû rock-
musical-ben a címszerepét
osztották rám 2009-ben, és
ez a dal ennek a darabnak a
himnusza, ami többször is el-
hangzik elõadás közben és a
darab végén. A közönség ezt
legközelebb szeptemberben
Szigetváron két elõadásban
láthatja. A musical fõ motívu-
mát, „Ha van közös akarat” cí-
mû dalt a szigetvári iskolákban
például a Himnusz után el is
éneklik a gyerekek. Nagy kihí-
vás számomra a mai fellé-
pés, mert ezzel a fiatal, sa-
ját tenyésztésû lovammal
még énekes produkciót
nem csináltam, úgyhogy ez
az elsõ alkalom, itt fog de-
bütálni Nagykõrösön, mint
egy lovas énekes mûsor
résztvevõje.

Beretvás Judit

már régen történt, hogy Joe
Turi (Túri József – a szerk.) ba-
rátom, aki a magyar és az an-
gol válogatottnak kiváló tagja
volt, olimpiai lovas, nagyon jó
barátság fûzött minket egymás-
hoz az alatt a rövid idõ alatt,
amit itthon töltött. A temetésén
is énekeltem, bár ne kellett vol-
na. A városban egy megadott
helyen többször léptem már fel,
elmondható, hogy az egész or-
szág, vidék is fejlõdik, biztos va-
gyok benne, hogy Nagykõrös is
igen komoly elõrelépéseket
tesz a fejlõdés irányába.

ÖH.: Mit jelent Önnek a
Nagykõrösi Lovas Napokon
fellépni, mit szólt a meghí-
váshoz?

– Minden meghívás öröm-
teli számomra, különösen, ami
lóval kapcsolatos, mert a lo-
vaglás és a lovak népszerûsí-
tése az korlátlan lehetõség, és
ki is kell aknáznunk, hogy mi-
nél több gyermek, felnõtt, fia-
tal kerüljön közelebb a lovak-
hoz és a lovas sporthoz is.
Örömmel látom, hogy itt póni-
verseny is van. Én most egy
nagyon jó képességû lóval ér-
keztem, aki viszont sok verse-
nyen még nem vett részt, úgy-
hogy ez a mai megmérettetés
nem nagyon sikerült, szoknia
kell még a körülményeket.
Hoztam volna az idõsebb lova-
mat is, eredetileg vele énekel-
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Híreinket,
képgalériáinkat
kövesse nyomon

továbbra is
az Önkormányzati
Hírek Nagykõrös

Facebook oldalunkon,

valamint a www.nagykoros.hu
városi honlapon!

Hagyományainknak megfelelõen az
Önkormányzati Hírek és a
www.nagykorosma.hu oldal olvasói

LLeezzáárruulltt   aa   NNaaggyy  FFaaggyyii   TTeesszzztt ::
FFeejj ,,   ffeejj   mmeell lleetttt   aa   ffaaggyyiizzóókk

Nagykõrösön remek hideg nyalánkságok kaphatók!
re. Az elsõ helyen szinte holtver-
seny van, a Fodor fagyizó és a
Vanilia & Gelarto 29-29%-ot ka-
pott, de az abszolút elsõ, egyetlen-
egy szavazatkülönbséggel a Fodor
lett, 144 szavazattal.

A második helyen szintén fej fej
mellett végzett az ADRIA és a Kis
Pipa, 16-16%-kal. Mindez azt
bizonyítja, hogy Nagykõrösön
remek helyeken hódolhatnak
szenvedélyüknek a fagyizás szerel-
mesei.

Olvasóinknak köszönjük,
hogy szavaztak, a fagyizók-
nak pedig azt, hogy megör-
vendeztetnek bennünket fi-

nomabbnál finomabb ínyenc-
ségekkel.

Lõrinczy Veronika

heteken át szavazhattak Nagykõrös
kedvenc fagyizójára. Csaknem ötszáz
szavazat érkezett a Nagy Fagyi Teszt-
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