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OKTÓBER 6. – Aradi Vértanúk Emléknapja
Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki. Azóta a forradalom és
szabadságharc vérbefojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. Álljunk meg egy pillanatra ezen
a napon és emlékezzünk együtt azokra, akik hazafiak módjára kiálltak Magyarországért!

Az Önkormányzati Hírek Szerkesztõbizottsága

XIII. évfolyam 40. szám

2018. október 5.

Ingyenes információs lap

CSODA NAGYKÕRÖSÖN:
Hazánk egyik legszebb, legmodernebb, legértékesebb
kincseket rejtõ múzeumává vált
az Arany János nevét viselõ intézmény

MERTÜNK
NAGYOT ÁLMODNI
„Hiszem, hogy a Nagykõrösi
Arany János Muzeális
Gyûjtemény olyan érték,
melyet minden
magyar embernek látnia kell”
A múzeum épülete fényfestésben

ÚJABB SIKER!

HATALMAS FEJLESZTÉS TÖRTÉNT
A BÖLCSÕDE JÁTÉKPARKJÁBAN
További részletek lapunk 16. oldalán!

További részletek lapunk
4. és 5. oldalán!

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Harangszóra vonult be a gyülekezet a Nagykõrösi Református Templomba szeptember 29-én délután 15 órakor,
ugyanis a Nagykõrösi Református Egyházközség presbitériuma és lelkipásztorai HÁLAADÓ ISTENTISZTELET-re
hívták a kedves Testvéreket, melyen az Isten kegyelmébõl
10 éve köztünk szolgáló lelkészházaspárral együtt hálát
adtunk a hûséges Istennek a gyülekezet és a református
intézményeink külsõ és belsõ megújulásáért…
További részletek lapunk 9. oldalán!
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Nagykõrös volt idén az egyik
Richter Egészségváros, melynek programjaira hatalmas,
több ezres tömeg mozdult meg

június 2-án. A közös összefogás
eredménye nem maradt el, közel
6,4 millió forint gyûlt össze. Városunk ezzel bekerült a 10 leg-

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szerették, ismerték

Pantó Lászlóné Kapus Terézia
utolsó útjára elkísérték a nagykõrösi
református temetõben, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Gyász
Szabó Balázs (1926)
Varga Dánielné sz. Csontos Julianna (1939)
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több pénzt gyûjtõ települések
sorába!
Azóta megérkezett az új szemészeti réslámpa a kórházba, melyet
dr. Szelei Flóra szemész szakorvos és Csépleõ Viktória ápolási
igazgató mutatott meg dr. Czira
Szabolcs polgármesternek, láthatóan nagy szükség volt erre a berendezésre is. Azonban olyan jelentõs adomány gyûlt össze, hogy
még egy tympanométert és küszöb-audiométert is sikerült vásárolni, így a szemészet mellett a
fül-orr gégészet is modernizálódhatott. Ezt az ügyes kis készüléket
dr. Gönczy Béla, a Rendelõintézet
vezetõ fõorvosa és Sugárné Dudás Ildikó mutatták meg a polgármesternek. Dr. Gönczy Béla azt is

elmondta az Önkormányzati Híreknek nyilatkozva, hogy „a Richter
Egészségnaphoz kapcsolódóan, a
város lakosságának köszönhetõen kaphattuk meg ezt az új eszközt, az összegyûjtött hatalmas
összegnek megfelelõen. A szemészetet is sikerült egy komoly
mûszerrel modernizálni. Nagy
örömünkre szolgál, a lehetõ legjobbkor jöttek ezek a mûszerek,
mert a régi mûszerek már szinte
használhatatlanok voltak.”
Köszönjük minden nagykõrösinek és környékbelinek, aki részt
vett az Egészségváros programokon és látható, hogy az összefogás sikerével NAGYKÕRÖS ÚJRA
GYÕZÖTT! FOLYTATJUK!
Horváth Tibor

Téli rezsicsökkentés
MOST INDULJON EL:
1 HÉT VAN A LEADÁSI HATÁRIDÕ VÉGÉIG!
Összesen már több mint 1350-en
adták le a téli rezsicsökkentéssel
kapcsolatos igénybejelentõ nyilatkozatot 2018. október 1-jei összesített
információk alapján, a felhívásunk egyértelmûen sikeres volt. Ha Ön még nem tette meg, akkor 2018.
október 15-ig (hétfõ) megteheti, a nyilatkozat elérhetõ a
városi honlapon, valamint a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal portaszolgálatain. A kitöltött nyilatkozatot a Nagykõrös,
Szabadság tér 5. szám alatt fszt. 9. és 10. számú iktatóhelyiségeiben adhatja le ügyfélfogadási idõben.

A VÉGSÕ LEADÁSI HATÁRIDÕ:
2018. OKTÓBER 15. (hétfõ)
Horváth Tibor
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Nagykõrös elutasította a
Sargentini-jelentést, és támogatásáról
biztosította Magyarország Kormányát!
„Nagykõrös Város Önkormányzata elutasítja a Sargentini-jelentést” – errõl, a
dr. Czira Szabolcs polgármester által benyújtott elõterjesztésrõl döntött a Képviselõ-testület szeptember 27-én, csütörtökön. Nagykõrös Város Önkormányzata
ezzel elsõként állt ki a hazai települések
közül, hogy támogatásáról biztosítsa Magyarország Kormányát és Orbán Viktor
miniszterelnököt az EU bevándorláspárti, kommunista politikusaival szemben.
A név szerinti szavazáson végül a határozati javaslatot a teljes FIDESZ–KDNP
frakció megszavazta (igennel voksolt a
Sargentini-jelentés elutasítására dr. Czira
Szabolcs polgármester, dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester, G. Kovács Sándor,
Szabóné Irházi Zsuzsanna, Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna, Kis Attila Csaba,
Nagy Balázs és Illés Sándor), ellene szavazott László Ferenc (MSZP), tartózkodott Zágráb Nándor (JOBBIK) és Tornyi
Béla Ernõ (JOBBIK), valamint, bár bent
volt az ülésteremben, nem vett részt a
szavazásban Kustár Tamás Balázs (FÜGGETLEN).
Az elfogadott határozat értelmében
Nagykõrös Város Önkormányzata elítélte a Sargentini-jelentést, mely minden
alapot nélkülözõ, hamis, hazug, egyoldalú állításokat tartalmaz, melyek sértik
Magyarországot, a Magyar Kormány és
a magyar emberek ellen irányulnak.
Egyúttal támogatásáról biztosította Magyarország Kormányát a hazug Sargentini-jelentéssel szemben. Nagykõrös Város Önkormányzata arról is döntött,

hogy „felszólítja azokat a magyar Európai Parlamenti képviselõket, akik hazaáruló módon nem utasították el a Magyarországot támadó Sargentini-jelentést, hogy azonnal adják vissza mandátumukat, melyet a magyar emberektõl kaptak.”
A dr. Czira Szabolcs polgármester által
benyújtott és elfogadott elõterjesztés többek között azt is tartalmazza, hogy „a
Sargentini-jelentés a migránspárti politikusok alattomos bosszúja Magyarország,
a demokratikusan megválasztott polgárikeresztény értékrendû Magyar Kormány
és a magyar nép, a magyar emberek ellen.
A Sargentini-jelentés egyértelmû célja,
hogy Soros György és a hozzá hû, bal-

liberális képviselõk megbüntessék Magyarországot. A jelentés a Soros-terv része,
és annak elfogadása Magyarország belpolitikájába történõ durva beavatkozás.”
„Ahogy Magyarország Kormánya kiáll
Nagykõrös mellett, Nagykõrös is kiáll
Magyarország Kormánya mellett. Nagykõrös Város Önkormányzata, ahogy eddig is, ezután is határozottan támogatja
Magyarország érdekeit, jó nemzetközi
megítélését, és elítéli, megalapozatlan,
kommunista hangvételû aljamunkának
tartja a Sargentini-jelentést, mely egyoldalú és hazug, tele tárgyi tévedésekkel” –
olvasható az elõterjesztésben.
Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet

Komoly alapot kapnak a Temetõhegy útjai
Ahogy beszámoltunk róla, a
Temetõhegyi
városrészen
nagyszabású útépítési program van folyamatban, az ott
lakók kérésének megfelelõen.
Közös összefogással nyolc
utca kap aszfaltburkolatot.
A helyi önkormányzat szerepvállalása jelentõs az útépítésben, mindösszesen mintegy
84%-os, a lakossági önerõ
bruttó 34 840 000 Ft, az önkormányzati forrás bruttó
XIII. évfolyam, 40. szám • 2018. október 5.

177 855 945 Ft. A beruházás
a Sólyom, Rigó, Liszt F.,
Krúdy Gy., Gólya, Fácán,
Dankó P., Cinege utcákat
érinti. A területen a közbeszerzési eljárást követõen a
Délút hetekkel ezelõtt megkezdte az építést. A szerzõdés
szerint még az útépítésre alkalmatlan idõ beállta elõtt készen kell lenniük az új utaknak.
LV
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NAGYKÕRÖS

650

ÉVE VÁROS

ÜNNEPSÉGSOROZAT
I. rész

Nagykõrös, a 650 éve város címmel rendezték meg az Ünnepi
Programsorozatot Nagykõrösön.
Október 1-jén az általános iskolás gyerekek részére rendeztek
helyismereti és helytörténeti vetélkedõt a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A rendezvényt dr. Mocsai Zoltánné iskolaigazgató és
dr. Czira Szabolcs polgármester
nyitották meg, a városvezetõ ebbõl az alkalomból ismét korhû
ruhát vett fel, melyhez hasonlót
1368 körül viseltek. Köszönet jár
a szervezõknek, külön Erdeiné
Fakan Erika humán munkaközösség vezetõnek szervezõi munkájáért, a zsûritagoknak, a felkészítõ pedagógusoknak, szülõknek és legfõképpen annak a 6
csapatnak, a 24 versenyzõ diáknak, akik eljutottak ide, a döntõbe. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
A város 650. évfordulós ünnepségén gyönyörû fényfestéssel
kedveskedtek egész héten Nagykõrös lakosságának. Október 1jén volt az elsõ alkalom, amikor
ünnepi fénybe borult Nagykõrös

4

egyik szimbóluma, patinás épülete a Református Templom. A meseszép fények éjjel 11-ig ragyogták be a templomot és környékét.
A fényfestések alkalmával tárogatómûvészek elõadásait is hallhatták.
❋❋❋
MERTÜNK NAGYOT
ÁLMODNI – „Hiszem, hogy
a Nagykõrösi Arany János
Muzeális Gyûjtemény olyan
érték, melyet minden magyar
embernek látnia kell”
Hazánk egyik legszebb,
legmodernebb, legértékesebb
kincseket rejtõ múzeumává vált
az Arany János nevét viselõ
intézmény
Nagykõrösön október 2-án adták át a kormányzati támogatással felújított Arany János Muzeális Gyûjtemény épületét. Várossá
nyilvánításának 650. évfordulóját ünnepli ebben az esztendõben
a település. A létesítmény felújítására tavaly, az Arany János Emlékévben kapott jelentõs kormányzati támogatást Nagykõrös.
Az egyéves munkálatok befeje-
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zõdtek, az épület ismét megnyílt
a nagyközönség elõtt. Dr. Czira
Szabolcs polgármester jelentõs
várostörténeti eseménynek tartja, hogy az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév keretében 1 milliárd 40 millió forint támogatásban részesült a Nagykõrös – Arany János városa nevû
fejlesztési programjuk. Mintegy
bruttó 1 milliárd forintot a múzeumépület felújítására fordítottak.
Dr. Czira Szabolcs Nagykõrös
Város polgármestere: „Hiszem,
hogy a Nagykõrösi Arany János
Muzeális Gyûjtemény olyan érték, melyet minden magyar embernek látnia kell. … Mertünk
nagyot álmodni. Nem kisebb volt
a kitûzött cél, mint egyrészt az
1838-ra felépült, még meglévõ
huszárlaktanya kor követelményeinek megfelelõen, jövõbe tekintõen történõ felújítása kívül –
belül, másrészt pedig olyan állandó kiállítások életre hívása, melyek korosztálytól független, interaktív ismeretszerzésre adnak lehetõséget, s módot ad az ismeretanyagok folyamatos bõvítésére. … Köszönetemet fejezem ki Magyarország Kormányának és az Arany János
Emlékbizottságnak
azon nagylelkû támogatásért, mely lehetõvé tette Nagykõrös Arany János – emlékévhez kapcsolódó
programjának megvalósulását és
így az ebben kiemelt jelentõséggel bíró múzeummegújítást…”
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Köszöntötte a nagykõrösieket L. Simon
László, országgyûlési
képviselõ, az Országgyûlés Kulturális Bizottságának alelnöke. „Arany János egy évtizedig
tanított Nagykõrösön, de ez egy
életre hatást gyakorolt a Városra, amíg a haza haza marad,
amíg Nagykõrös az ország szívében lesz, Arany János és Nagykõrös neve örökre összeforr. Legyünk büszkék erre! Legyünk
büszkék erre az örökségre!”
Nagykõrös városi rangra
emelkedésének 650. évfordulója
alkalmából Nagykõrös város lakosságát köszöntötte, majd az
épületet átadta dr. Rétvári Bence,
az Emberi Erõforrások Minisztériumának miniszterhelyettese.
Kiemelte, hogy a nemzet, a magyarság kultúrájában él. „A magyar identitás az a kincs, amit
õriznünk kell, ha nem õrizzük elvész, és az egész európai kultúra
szegényebbé, értéktelenebbé
válik… Köszönet azoknak,
akik a Kárpát medencei
magyarság számára õrzik Arany János mítoszát. Kívánom, hogy minél többen látogassák
meg ezt a múzeumot, és
azt is köszönöm, hogy
Önök Arany Jánosért, a
nemzetért, a hazáért
tesznek.”
A létesítményt a történelmi egyházak által
Szabó Gábor, református lelkész-elnök és Hernádi László esperes-plébános áldották meg,
szentelték fel. Ezek mellett szín-

vonalas kísérõprogramok, többek közt fényfestés, tánc- és hagyományõrzõ bemutató, Tege
Antal Gálfy gyûrû-díjas színmûvész és Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai Színház színmûvésze
irodalmi mûsora várta mindazokat, akik személyesen eljöttek az
ünnepélyes megnyitóra. Közremûködött a gimnázium énekkara, Ecsedi Péter énekmûvész vezetésével.
A mostani fejlesztés során a
pincétõl a padlásig, kívül és belül

ZENE VILÁGNAPJA

A Weiner Leó Zeneiskola
Alapfokú Mûvészeti Iskola hangversenyterme október 1-jén, a Zene Világnapján lélekemelõ muzsikával telt meg, hiszen ebbõl az alkalomból rendezték meg ünnepi hangverXIII. évfolyam, 40. szám • 2018. október 5.

is megújult a gyûjtemény, melyben két állandó és három idõszaki kiállítóteret alakítottak ki. Az
országban egyedülálló Arany János-gyûjtemény is új, állandó kiállítást kapott. Szabadulószoba,
digitális tudástár, érintõképernyõs asztalokkal ellátott kávéház
és a látogatókat kísérõ Arany János-hologram is szerepel a megújult, nagykõrösi múzeum berendezései között.
Polgármesteri Kabinet
Nagykõrös

senyüket, melyen az iskola tanárai és növendékei
is felléptek.
Tekintsék meg képgalériánkat és videónkat az
Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!
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NAGYKÕRÖSIEK NAGYKÕRÖSÉRT
III. rész

PAVOLEK ERZSÉBET SÁRA
ÓVODAPEDAGÓGUS

A Cifrakert nagyszínpadán
2018. szeptember 9-én 17
órától adták át a Nagykõrösiek Nagykõrösért díjat
Hirdetés

Pavolek Erzsébet Sára óvodapedagógus részére is. Az
alábbiakban az õ életérõl,
munkásságáról olvashatnak.

Pavolek Erzsébet Sára óvodapedagógus nagysága szerénységében, munkája iránti alázatában, a gyermekek iránti
odaadó, feltétel nélküli szeretetében rejlik. Több mint 40
éven át szívvel-lélekkel, nagy
hivatástudattal nevelte a
nagykõrösi és környékbeli
gyermekeket.
Egy tõsgyökeres nagykõrösi család legfiatalabb, hetedik
gyermekeként született. A helyi gimnázium óvónõképzõjében végzett óvónõként, majd
munkáját a Kazinczy utcai
óvodában kezdte 1977-ben.
Közben férjez ment és
1979-ben megszületett leánya, Beatrix, majd 85-ben fia,
György. Mára már négy unoka büszke nagymamája.
Késõbb az Eötvös Károly
utcai óvodába térhetett viszsza, ahol nyugdíjazásáig maradhatott is. Szerencsésnek
tartja magát, hogy szinte egy
intézményben tölthetett el 40
évet. Jelenleg délutánosként
vállal munkát.
Tudását folyamatosan gyarapította, óvónõképzõs hallgatók gyakorlati képzésének
vezetõje volt, továbbképzéseket vezetett, vagy éppen fiatal
pedagógusok mentora lehetett. Hosszú éveken keresztül
vitte egyedül a csoportokat,
Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4499 Ft 8999 Ft
Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

6

egy személyben vállalta fel a
gyermekek nevelését, fejlesztését.
Mindeközben, 1988-ban
levelezõ tagozaton, a Kecskeméti Fõiskolán, a tanító- és
óvónõképzõben óvónõi szakon szerzett diplomát, majd
96-ban szintén Kecskeméten
az egészséges életmód szakot
is elvégezte. 2001-ben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Karának fejlesztõpedagógusi szakán szerzett másoddiplomát. Továbbképzéseken
is rendszeresen részt vett.
Cikke megjelent az Óvodai
Nevelés címû folyóiratban
Sikeres és sikertelen együttmûködés címmel.
Saját szavaival élve: „A feltétel nélküli szeretet a kulcs a
gyermekekhez. A mai napig a
gyermekek között érzem igazán jól magam, velük találom
meg legjobban a közös hangot. Munkám fõ pillérei a
gyerekek pozitív értékelése,
megbecsülése, feltétel nélküli
elfogadása, a rájuk fordított
idõ. A szóbeli dicséret, az
érintés, a simogatás, mindmind a gyermek pozitív fejlõdése szempontjából elengedhetetlenül fontosak.”
Példaértékû, értékteremtõ
munkájáért, magas szintû
szakmai elhivatottságáért, a
gyermekekért végzett lelkiismeretes, odaadó, közösségépítõ és szolgálatkész tevékenységének elismeréséért, városunk hírnevének öregbítéséért, a Nagykõrös Városért
Közalapítvány a Nagykõrösiek Nagykõrösért díjat adományozta Pavolek Erzsébet Sára
részére.
Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200
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KIÉ A STRAND?
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Dr. Czira Szabolcs polgármester úr ELISMERÕ
DÍSZOKLEVÉLBEN részesítette a Relevé Táncmûvészeti és
Táncsport Egyesület azon táncosait, akik részt vettek a Magyar
Látványtánc Sportszövetség 2018-as Európa Bajnokságán

A Relevé Táncmûvészeti és
Táncsport Egyesület 19. éve mûködik Nagykõrösön, Horváth
Melinda vezetésével. Az egyesület növendékei a modern- és divattánc mûfajait tanulják: hip
hop, jazz, musical, és pop zenék
stílusait mutatják be koreográfiáikban.
7 csoport mûködik a Relevé
egyesületben az óvodás korosztálytól az anyuka csoportig. Kb.
130-150 tagja van a tánciskolának. A Relevé táncosai rendszeresen fellépnek a városi és környékbeli települések rendezvényein, emellett több mint 10 éve
kiemelkedõ díjakat, eredményeket érnek el Országos- és Európa
Bajnokságokon. Mindig dobogós helyezésekkel, különdíjakkal
térnek haza. Az idei verseny-

évadban már 7 éves korosztályt
is indítottak Országos versenyen.
A koreográfiákat Horváth
Melinda készíti és tanítja be
minden csoportnak. Melinda a
gimnáziumi tanulmányai után az
Országos Táncpedagógusok Szövetségének Táncoktatói végzettségét szerezte meg, majd a Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskolán
tanító szakon diplomázott, ezt
követõen pedig a Táncmûvészeti
Egyetem Divattánc szakán szerezte meg 2. diplomáját. Kiváló
szakmai tudása és gyermekszeretete mellett a gyerekek szorgalma, táncszeretete és nem utolsó
sorban a szülõk támogatása is
segíti az Egyesület sikerét. A
2018-as évben Országos szinten
az egyesület vezetõjét, Horváth

Melindát, az általános iskolás
korosztály legjobb koreográfusnak járó díjjal is kitüntették.
Az országos Amita Ifjúsági
versenyen, valamint a Magyar
Látványtánc Sportszövetség Területi, majd Országos Bajnokságán a Relevé tánccsoportjai idén
is gazdagodtak arany és ezüst fokozatokkal, a legjobb színpadi
alakításért járó különdíjjal, valamint több dobogós hellyel jazz
duó, musical revü és pop formációkban is.
A Magyar Látványtánc Sportszövetség Európa Bajnokságát
idén Brassóban rendezték meg,
ahol a Relevé Táncegyesület tagjai közül Hoffer Hanna és Holló
Zsadányi Norman musical revü
duettjüket 1. helyezéssel és különdíjjal jutalmazták. A Junior

csoport gyermek korosztályban
pop és musical revü formációikkal szintén arany fokozatokat
szereztek, a Junior Plusz csoport
gyermek korosztályban, pop formációval 2., végül az Exotic csoport junior korosztályban, szintén pop formációval 3. helyet
szerzett az európai megmérettetésen.
A Relevé Egyesület táncosai a
táncsport iránti alázatukért, magas szintû szakmai elhivatottságukért, kiváló országos és nemzetközi eredményeikért, példaértékû, közösségépítõ teljesítményükért Polgármesteri Elismerõ
Díszoklevélben részesültek.
A díjazottaknak gratulálunk,
és további sportsikereket
kívánunk!

HAJRÁ, RELEVÉ! HAJRÁ, PITYKE! HAJRÁ, NAGYKÕRÖS!
Miért van baja a Heti Híreknek azzal, ha Nagykõrös polgármestere elismeri a Relevé táncosainak és a Pityke
kosarasainak teljesítményét? – merülhet fel a kérdés abban, aki elolvassa a dr. Ábrahám Tibor tulajdonos-fõszerkesztõ
lapjában megjelent „Áprilisi tréfa szeptemberben?” címû cikket, melyet bizonyos „könyvelõ” jegyez.
Különösen megdöbbentõ az írás hangvétele, ha tudjuk, hogy adott cikk annak a dr. Ábramának a lapjában van, aki korábban maga is vett át városi kitüntetõ címet. Miért baj az, ha a város polgármestere Elismerõ oklevelet ad át olyan
egyesületeknek, akik öregbítették a város hírnevét? Adná magát, hogy összehasonlítást tegyünk a nem ígérgetõ,
hanem teljesítõ valódi civilek és a dr. Ábrahám és Zágráb grundolta egyesület között, de ez méltatlan lenne az
Elismerõ okleveleket átvevõkkel szemben. Mindenesetre érthetetlen, miért kell még egy elismerés átadásáról
szóló hírt is ilyen méltatlan hangvételben közölni. Miért lenne áprilisi tréfa, hogy dr. Czira Szabolcs, Nagykõrös
város polgármestere elismeri a városnak dicsõséget hozók teljesítményét? Érthetetlen.

Az Önkormányzati Hírek gratulál a Pityke kosarasainak és a Relevé táncosainak, valamint
az egyesületek vezetõinek, a sikereikért fáradozóknak! Köszönjük, hogy Nagykõrösnek
dicsõséget szereznek. HAJRÁ, RELEVÉ! HAJRÁ, PITYKE! HAJRÁ, NAGYKÕRÖS!
8
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HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Folytatás lapunk 1. oldaláról

Hálával adóztunk az Úrnak
a sokféle megvalósult munkáért: a templombelsõ teljes
megújításáért, az általános
iskola külsõ és belsõ felújításáért, a 25 éve újra református gimnázium fejlõdéséért,
az óvoda teljes külsõ és belsõ felújításáért, a gyülekezeti ház létrehozásáért, a hivatal épületeinek felújításáért,
a lelkészlakások megújításáért, valamint a temetõkert
útjainak felújításáért. Hálát
és köszönetet mondtak
minden jókedvû adakozónak, minden segítõ kéznek
és minden imádkozó szívnek!
Az ünnepi Istentiszteleten igét hirdetett dr. Szabó
István egyházkerületünk
püspöke, az elmúlt 10 év
munkálatairól Szabó Gábor,
a gyülekezet lelkipásztora
számolt be, köszönetet

mondott Szabó Katalin lelkipásztor. Áldást mondott
Takaró András, egyházmegyénk esperese, majd dr.
Körtvélyesi Attila Nagykõrös város alpolgármestere,
Földi László országgyûlési
képviselõ, Hernádi László
katolikus esperes-plébános,
dr. Feldmájer Péter zsidó
hitközség, dr. Cziráné dr.
Kõházi-Kis Tímea és Vas
János iskolaigazgatók, végül
Rácz Péter fõgondnok köszöntötték a gyülekezetet,
illetve köszönetet mondtak
a Református Egyháznak,
valamint Szabó Gábor és
Szabó Katalin 10 éve végzett lelkipásztori tevékenységéért.
Közremûködött a református általános iskola és
gimnázium énekkara, valamint orgonán dr. Dávid István.
Beretvás Judit
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FANTASZTIKUS IDÕSEK
VACSORÁJA NAGYKÕRÖSÖN!

Hatalmas sikere volt idén is,
szeptember 28-án az Idõsek
Vacsorájának, melyet az
Idõsek Világnapja alkalmából rendez meg minden évben a város és a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ. A Kossuth iskolában,
ebben az évben is több száz
nyugdíjas, idõs gyûlt össze,
hogy jót beszélgessenek, találkozzanak, táncoljanak és
szórakozzanak. A megjelenteket dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntötte, az ízletes, minden igényt kielégítõ vacsoráról a TS Gastro

gondoskodott. A sztárfellépõ sem maradhatott el, idén
Soltész Rezsõ lepte meg egy
kiváló összeállítással a nagykõrösi nyugdíjasokat, a
„Szóljon hangosan az ének”
persze nem maradhatott ki.
Külön köszönjük ezt a fantasztikus estét a fõszervezõ
László Dittának, a kulturális
központ igazgatójának és az
est folyamán konferáló Juhász Nándor igazgató-helyettesnek. A zenét az est folyamán Molnár Dezsõ és zenekara szolgáltatta. Kiváló-

an sikerült ez az este is és jövõre FOLYTATJUK!
Soltész Rezsõ exkluzív nyilatkozatot adott az Önkormányzati Hírek újságnak,
melyet itt olvashatnak: „Az
a fellépésem, ami 2014-ben
volt Nagykõrösön, az számomra nagyon sokáig emlékezetes maradt. Az egész környezet annyira jó volt, a liget
látványa, az épületek és a közönség maga is. Hát igen, ritkán szokott elõadódni olyan
helyzet, amikor az ember
évek múlva is emlékszik rá,

hogy ez egy nagyon jó kapcsolattartás volt a közönség
részérõl, énekelték a dalokat
egészen a végéig, ennél nagyobb ajándék nincs az elõadó számára és ez a kapcsolat Nagykõrösön megtörtént.
Ott egy szélesebb réteg volt
jelen, most pedig idõsekbõl
álló közönség láthat-hallgathat, nekik azt szeretném
üzenni, hogy vigyázzanak
magukra, az egészségükre,
hogy minél tovább hallgathassák a dalaimat.”
Horváth Tibor

NÉZZÉK MEG KÉPEINKET és VIDEÓINKAT, CSAK AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK FACEBOOK OLDALÁN!
XIII. évfolyam, 40. szám • 2018. október 5.
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A fát elültette: Dr. Czira Szabolcs polgármester, Földi László országgyûlési képviselõ,
Kisné Rózsa Ibolya iskolaigazgató, Kiss Imre, az intézmény korábbi igazgatója

Szeptember 28-án, pénteken
a 65. évforduló tiszteletére
rendezett ünnepi alkalmon
az intézmény vezetõje, Kisné
Rózsa Ibolya köszöntötte a
megjelenteket, majd az isko-

la udvarán ültettek el egy
emlékfát, s mi más is lehetett
a fa fajtája, mint kõris. Az
ünnepi év tiszteletére elkészült a „Toldi 65” nevû tortakreáció, melybõl nem hiá-

nyozhat a kõrösi möggy
sem.
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!

Az est vendégei: Baranyi Ferenc, József Attila- és Kossuth-díjas költõ;
Kaiser László költõ, a Hungarovox Kiadó igazgatója
Helye: az Arany János Református Gimnázium díszterme
(Nagykõrös, Hõsök tere 6.)

2018. október 1-tõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2018. október 8-tól
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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H

KFT

Az ARANY JÁNOS TÁRSASÁG tisztelettel meghívja
2018. október 12-én, pénteken 17 órakor
a soron következõ IRODALMI ESTJÉRE.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ

MEGHÍVÓ

Orvosi ügyelet telefonszáma:

A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztõbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk idõpontja: hétfõ
12 óra.

53/350-377

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér
2018. október 6-7-én
DR. BAKSAI FERENC
Nagykõrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06-20/914-13-33
2018. október 13-14-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725;
06-20/375-77-50
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ÕK KAPTÁK A VIRÁGOS NAGYKÕRÖSÉRT IDEI DÍJAIT:

Legszebb kertek, balkonok

Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületi
ülésén, szeptember 27-én került sor a Virágos Nagykõrösért pályázat idei díjátadó ünnepségére. A pályázók
idén is nagyon színvonalas
pályamûvekkel neveztek. A
zsûritagok örömmel látogatták végig a pályázók ingatlanait. Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök, a
zsûri elnöke, a zsûri tagjai: Vozárné Ragó Ildikó, a
KÖVA KOM Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója és Vágó Csaba, a Nagykõrösi Szolgáltató
Központ munkatársa nehéz
döntés elõtt álltak, amikor a

helyszínen megtekintették a
nagykõrösiek szépen ápolt
kertjeit, balkonjait. Nagykõrös Városa évek óta sikeresen
vesz részt a Virágos Magyarország versenyen, ahol számos kimagasló eredményt elérve kapott az idén 650 éve
város rangos díjakat, különbözõ kategóriákban. Ez közös érdem, nem csak a város
részesül ilyenkor elismerésben, hanem azon vállalkozások, intézmények és magánszemélyek is, akik gondozott,
szépen ápolt virágos ingatlanjaikkal hozzájárulnak a
település szép összképének
kialakításához. Így volt és

Kitakarították a nádat
a Kõrös-érbõl

van ez az idei esztendõben is.
Nagykõrös városvezetése
szeretettel gratulált és megköszönte a Virágos Nagykõrösért pályázat résztvevõinek
kitartó munkáját.
A díjakat dr. Czira Szabolcs,
Nagykõrös Város polgármestere adta át. Elismerõ díszoklevélben részesültek, és virághagyma csomagot kaptak:
Kaszala Edit, Boros Ágnes,
Hegedûs Eszter, Ócsai Sándor, Pálóczi Miklósné.
Társasház kategóriában 2.
Baracsi Katalin, 1. Várkonyi
Sándorné.
●

Családi ház kategóriában
megosztott 3. helyezést ért el
Tekes Gáborné, és Gulácsiné
Bacsó Lídia; a 2. helyezést
szintén megosztva adták ki
ebben az évben: Kaszap
Ferencné és Valkai Dénes részére. I. helyezett Hidvégi Balázs.
●
Az Intézmény kategória elsõ
helyezettje a Nagykõrösi Városi Óvoda.
●

A helyezettek díszoklevelet,
és értékes dísznövény
vásárlási utalványokat
kaptak. Gratulálunk!
LV

Tisztelt Nagykõrösi Ingatlantulajdonosok!
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önöket,
a zöldhulladék gyûjtõ járat kibõvült idõpontjairól.

HÁZHOZ MENÕ ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉS 2018.
Kommunális

október

hulladék
szállítás napja

A munka célja az volt, hogy ezáltal is növeljék a meder vízátengedõ képességét, megakadályozandó, hogy Nagykõrösön hirtelen nagy mennyiségben lezúduló esõ esetén a Kõrösér jelentse a szûk keresztmetszetet a víz elfolyásnál.
XIII. évfolyam, 40. szám • 2018. október 5.

november

december

hétfõ

1.

15.

12.

26.

10.

kedd

2.

16.

13.

27.

11.

szerda

3.

17.

14.

28.

12.

csütörtök

4.

18.

15.

29.

13.

péntek

5.

19.

16.

30.

14.

Gyûjtés: a kommunális hulladék elszállításának napjával
megegyezõen, a fenti táblázatban megjelölt napokon.
Együttmûködésüket ezúton is köszönjük!
DTkH Nonprofit Kft.
13

40-14.qxd

2018.10.03.

14:35

Page 14

ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK
A következõkben bemutatjuk a nagykõrösi általános iskolák elsõ osztályos csoportjait.
Bemutatkozik a Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola 1. a és 1. b osztálya
Igazgatónõ: Utasi Eszter

Osztályfõnök: Tóth Andrea, napközis nevelõ: Zoboki Laura
Névsor: Bakos Dániel, Dabasi Noel Dorián (hiányzó), Gulyás
Csaba, Kálmán Dániel, Kis Bence Balázs, Kis Leila Ildikó, Kiss
Jázmin Éva, Korsós Petra Erika, Kovács Nóra, Lencsés Benita,
Nana Alex Rikardo, Polgár Csenge, Pozsár Ambrus Dávid,
Pörge Róbert Pál, Rafael Márió András, Rafael Zsanett,
Rupp Aron Ramon, Strázsi Kevin, Szakál Bence, Tóth Bence,
Tóth Dénes, Turi Noel, Ujházi István.

Osztályfõnök: Csikósné Kárpáti Ildikó, napközis nevelõ: Tanai
Viktória
Névsor: Bakos Dorka, Bencsik Zsuzsanna Jázmin, Bolyos Bernadett,
Deme Zétény, Dobos Laura, Herczeg Audrey Anasztasia,
Hollósi Nándor, Kincses Luca, Király Noel Milán, Kiss Zsombor
Gábor, Kovács Lili, Marton Tamás, Nagy Péter, Német Márk,
Pálffy Jázmin, Pallagi Maja, Puszti Zsombor Brendon, Rab Noémi,
Szakács Vince, Tóth Barnabás, Vári Tímea, Vincze Zoltán

Hirdetés

EXIT CIRKUSZ 2018 – ÚJ MÛSOR!

„KÉSZ CIRKUSZ!”
NAGYKÕRÖS
október 12-tõl október 14-ig
TESCO MELLETT
2018 a Családok éve! Ez évi mûsorunk családcentrikusan,
a „Modern Cirkusz” elemeivel tarkított szuper, látványos,
sok újdonságot tartalmazó, vadonatúj elõadásban készült!

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
a premier napján a belépõ csak: 1500 Ft/fõ a lelátóra!
Ne feledjék: EXIT Cirkusz = kijárat a mindennapokból!
Elõadások idõpontjai:
PÉNTEK:
18.00 órakor
SZOMBAT:
15.00 és 18.00 órakor
VASÁRNAP:
11.00 és 15.00 órakor

Információ és jegyrendelés:
06-30/693-46-32 • www.exitcirkusz.hu
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz. Ismerd meg
legfrissebb híreinket a társulatunk életérõl! „Lájkold” és oszd
meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4 fõs családi belépõt!
FÛTÖTT SÁTOR! FÛTÖTT NÉZÕTÉR!
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Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon
továbbra is az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös Facebook oldalunkon,
valamint a www.nagykoros.hu
városi honlapon!
Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

40-15.qxd

2018.10.03.

14:30

Page 15

Pályaavató a Rákóczi iskolában

Az Európai és Magyar Diáksport Napja alkalmából került
sor az ünnepélyes átadására
annak a szabadtéri kosárlabda
félpályának, melyet a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége telepített a Nagykõrösi

II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola sportudvarára a Nagykõrösi Sólymok KSE és Nagykõrös Város Önkormányzata
javaslatára, a Ceglédi Tankerületi Központ anyagi támogatásával.

A szeptember 28-i eseményen dr. Mocsai Zoltánné, a
Rákóczi iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket,
majd dr. Czira Szabolcs polgármester és Zeller András, a Ceglédi Tankerületi Központ gazdasági vezetõje szalagátvágással ünnepélyesen is átadták az
új pályát.
Az átadást követõ elsõ dobásokat Bányai Viktor, a Nagykõrösi Sólymok Kosárlabda
Egyesület elnöke és Tóth Dániel, a Honfoglalók Rögbi Klub

vezetõje engedték el, s szerezték meg az elsõ kosarakat is.
Biztonsági játékkal kettõ pontosokat. Ezt követõen az iskola
diákjai birtokba vették a pályát, mely egybehangzó vélemények szerint, kialakításából
adódóan remek teret nyújt
majd a sportoláshoz.
Az átadóünnepséget jelenlétével tisztelte meg Kókai Béla,
Ceglédi Tankerületi Központ
mûszaki osztályvezetõje és Tényi András városi fõépítész, az
Iskolaszék elnöke is.

Fotó: Utasi Gabriella

V. Nagykõrösi Rögbi Torna

Ugyan orkán erejû széllökések kísérték az V. Nagykõrösi Rögbi Tornát, de nívós
vendégeink ismét gondoskodtak róla, hogy szeptember 22-én az adrenalinszint
mindig a maximumon legyen minden korosztályban.
Délelõtt 11 órától a törp,
mini és kölyök korosztályok
versenye zajlott, ahol 10
csapat mérhette össze tudását az Ifjúsági Sporttelepen.
Sportegyesületünk vendégei

idén a romániai CSFP Baia
Mare (Nagybánya), a szintén szomszédos Timisoara
Warriors (Temesvár), illetve
a budapesti Lycée Francais
de Budapest apró növendékei voltak.
A nap zárásaként 15 órakor pedig a román junior
bajnok CSS2 CNE Baia
Mare (Nagybánya) és a
nagykõrösi Honfoglalók
Rugby Club összecsapásának lehettek szemtanúi az

XIII. évfolyam, 40. szám • 2018. október 5.

érdeklõdõk. A mérkõzés az
eredménytõl függetlenül
óriási lehetõség volt a hazai
csapatnak, hiszen a világranglista 17. helyén álló román tojáslabdások sokkal
elõttünk járnak, és mindig
van mit tanulnunk tõlük.
A mérkõzés végén az ellenfél stábja elismerõen nyilatkozott csapatunk játékáról,
és invitált minket egy közös
edzésre, illetve újabb mérkõzésre.

Kiemelt köszönetünket
szeretnénk kifejezni Nagykõrös Város Önkormányzatának, a Nagykõrösi Szolgáltató Központnak, a Mátrix Oktatási és Vizsgaközpontnak, a Fornetti Magyarországnak, önkénteseinknek, az egyre nagyobb
rögbis közösségünknek és
Utasi Gabriellának.
Honfoglalók Rugby Club
és Törpi Rögbi Utánpótlás
Mûhely SE
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ÚJABB SIKER!
HATALMAS FEJLESZTÉS TÖRTÉNT
A BÖLCSÕDE JÁTÉKPARKJÁBAN

Közel fél millió forint értékben sikerült
új beltéri játékokat vásárolni a nagykõrösi Városi Bölcsõdébe, melyekbõl
mind az öt csoportszobába jut bõven.
2018. október 1-jén kerültek szétosztásra és átadásra ezek a játékok a gyermekeknek, akik azonnal, boldogan
kezdtek velük megismerkedni, a játékautók ugyanolyan népszerûek voltak,
mint az építõtorony, vagy a babák.

Ez tényleg egy hatalmas fejlesztés, mely
a nagykõrösi gyermekekért történt, és
kívánjuk, hogy leljék örömüket ebben
a csodálatos ajándékban, melyet szívbõl, szeretettel adtak át részükre. A játékokat dr. Czira Szabolcs polgármester, Bugya László intézményvezetõ és Mártonné Székács Tímea, a
bölcsi szakmai vezetõje adták át a csoportoknak.

NÉZZÉK MEG VIDEÓNKAT
és KÉPGALÉRIÁNKAT IS
az ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor

TÖRTÉNELMI VÁROSÉPÍTÉS:
Mindenki örül, hogy megújult a Múzeum
künk fontos az Önök véleménye!

Még az Arany-Napokon,
szeptember 8-án kérdeztük
meg a kilátogatókat arról,
hogy nekik mennyire tetszik
az – azóta már átadott – kí-

vül-belül teljesen megújult
nagykõrösi Múzeum. A
helybéliek és a városunkba
látogatók egyaránt csodálatuknak adtak hangot. Ne-

Agócs Lászlóné Pálfi Éva:
„Én itt születtem, de Budapesten élek, gyakran hazajövök, egy évben többször is.
Itt nõttünk föl, utcagyerekek
voltunk a Cifrakertben, a
Farkas utcában laktunk. Én
nagyon jónak tartom, hogy
ilyen szépen fejlõdik Nagykõrös, nagyon sok fényképet
csináltam a megújult városközpontról, a szép tulipánokról, a Cifrakertrõl, ami
nagyon sokat változott, szépült. Várom nagyon, hogy a
Múzeum kinyisson, nagyon
tetszik. Amikor kinyit, mi is

biztosan bemegyünk. Korábban elég romos volt, de most
már nagyon szép lett láttam,
és jövök a megnyitóra.”
Urbán Béláné: „Én nagykõrösi vagyok, szép nagyon a
Múzeum, én meg vagyok a
városunkkal elégedve, engem is érdekel milyen lesz
belülrõl, meg fogom nézni.
Ritkábban, de a megújult
Cifrakertbe is kijövünk barátokkal. Szépen fejlõdik az
egész város. Az AranyNapokra nem egy konkrét
fellépés miatt jöttünk ki,
minden érdekel, szórakozunk egy kicsit.”
Horváth Tibor

