ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET – ÉLÔ KÖZVETÍTÉS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-én, csütörtökön, 9 órától
tartja következő ülését a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
Az ülés élő közvetítését az interneten is követheti május 31-én, 9 órától a www.nagykoros.hu
internetes oldalon.
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Folytatás lapunk 3. oldalán!

Nekünk Magyarország az első,
de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk

Újra virágba borultak a nagykőrösi kis kertek
Képeinken Beke Ferencné rózsái és Beke Ágnes virágai láthatóak. Fogadják
szeretettel!
Várjuk továbbra is a nagykőrösi lakosok virágos kertjeikről készült fotóit
a tanacsado@nagykoros.hu e-mail címre.

Felülmúlta a várakozásokat
a gazdasági növekedés
adat kétéves csúcsot ért és azóta sem dőlt meg.
A 4,4 százalékos kiigazítatlan
növekedés éppen megegyezik az
előző negyedévi adattal, de az
első negyedéveket tekintve 2014
óta – amikor szintén 4,4 százalékos volt – az idei a legmagasabb
index. Az elmúlt tizenkét évben
ennél magasabb növekedést
egyszer jegyzett fel a statisztika, 2014 második negyedévében 4,7 százalékkal.
Az Európai Unió statiszti-

kai hivatala, az Eurostat által
figyelt szezonálisan és naptárhatással kiigazított idei első
negyedévi adat 0,2 százalékponttal elmarad ugyan a tavalyi negyedik negyedévitől, de
attól eltekintve az idei 4,7 százaléknál sem mért magasabbat
2004 óta a statisztika. Az első
negyedévi GDP részletes adatait június 5-én közli második
becslése alapján a KSH.
Forrás: MTI, M1 Híradó,
Híradó.hu

Varga: Erős és stabil
a magyar gazdaság
Az első negyedévben a bruttó
hazai termék (GDP) 4,4 százalékkal, szezonálisan és naptárhatással kiigazítva pedig 4,7
százalékkal nőtt az előző év
azonos időszakához képest –
jelentette kedden első becslése
alapján a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH).
Az előző negyedévhez mérten 1,2 százalékos volt a gazdasági növekedés. Éves ösz-

szevetésben a piaci alapú
szolgáltatások, különösen a kereskedelem és a turizmus járult hozzá legnagyobb mértékben a növekedéshez. Az
előző negyedévhez viszonyított volumenváltozás a múlt év
utolsó negyedévében 0,1 százalékponttal nagyobb volt, de
nyolcadik negyedéve jelez folyamatos növekedést. A tavalyi
első negyedévi 1,4 százalékos

Erős, stabil volt a gazdaság bővülése 2018 első negyedévében, amihez új elemként jelentősen hozzájárult a szolgáltató szektor növekedése – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden az M1 aktuális csatornán a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb GDP-adatait kommentálva.
A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, hogy a hatéves
bérmegállapodás hatásaként egyre jobban nőnek a szolgáltatások iránti igények, a vállalatok és a magánszemélyek is egyre
több szolgáltatást vesznek igénybe.
Kiemelte, hogy az első negyedév kedvezőtlen időjárása és
a munkanaphatás ellenére a magyar gazdaság növekedési pályán maradt, és szinte minden ágazatra kiterjed. Évek óta két
számjegyű növekedés van a turizmusban, de visszafogott emelkedést mutatott a mezőgazdaság és az ipar is – tette hozzá. (…)

Elkezdődhet a megújítása
a Nagykőrös-Kecskemét közötti kerékpárútnak!
Ez nagyon jó hír, sokan veszik
igénybe, tényleg jó a kihasználtsága és fontos lépés lesz a felújítás
elindítása, reméljük, hogy idővel a
Pest megyei szakasszal tud folytatódni a megújítás.
Kívánjuk, hogy minél tovább

Nagyszabású, 190 milliós kecskeméti bicikliút-hálózat felújítást jelentettek be a múlt héten,
melynek keretében a 441-es főút
mellett haladó útfelület megújítása is elkezdődhet, a tervek szerint 2019 tavaszán.
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„A tervek között azonban
szerepel még a Nagykőrös felé
vezető szakasz rekonstrukciója
is. Az a kerékpárút viszont már
biztos, hogy csak jövő tavasszal
lesz biztonságosabb.” – írta a Hirös.hu internetes híroldal.

tudják biztonságosan használni
a kerékpárutat mind a nagykőrösiek, mind a városunkba látogatók. Ez egy nagyon hasznos és
fontos beruházás volt és szükséges
a fenntartása továbbra is.
Horváth Tibor

Gyász
Madár János (1942)
Halász Marianna (1956)
Kerekes Lászlóné sz. Lele-Szűcs Mária (1938)
Ilyés Margit (1961)
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Nekünk Magyarország az első,
de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk
Folytatás az 1. oldalról…
A kormánynak „Magyarország az első, de munkánkkal
Európát is erősíteni akarjuk”
– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az Országgyűlésben, ahol bemutatta
az új kabinetet. A kormányfő
hangsúlyozta: a 2010-2030 közötti 20 évet egy korszaknak
tartja, mert egy országot csak
úgy lehet vezetni, ha a tervek
hosszú távra szólnak. A világban új időszak, új technológiai
korszak kezdődött el, amely
még bátrabb újító szellemet és
még több változtatást követel –
hangoztatta, jelezve ugyanakkor: Európát még hosszú évekig fenyegeti a népvándorlás és
a tömeges migráció.
A kormány tagjának lenni
egyszerre küldetés és szolgálat –

mondta Orbán Viktor, azt ígérve
a kabinet nevében, hogy hűséggel
szolgálják a nemzetet, és a nehéz
időkben is fenntartás nélkül szeretik majd Magyarországot.
A kormányfő hangsúlyozta:
olyan embereket kért fel miniszternek, akiknek közös szenvedélye Magyarország, akik azt gondolják, hogy „a mi életünkben
a legnagyobb dolog, hogy magyarnak születhettünk”.
A kormány a nemzetet
szolgálja, de helyünk
Európában van
Új kormányát európai horizontúnak is nevezte Orbán Viktor, úgy
fogalmazva, „a nemzetet szolgáljuk, de helyünk Európában
van”. Arra kérte a minisztereket,
hogy munkájuk során törekedjenek Európa nemzeteivel baráti viszonyra és jó kapcsolatokra.

„Nekünk Magyarország az első,
de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk” – mondta.
Felidézte emellett korábbi
három kormányát, valamint rámutatott arra is, hogy az ország
településein sok százan vállalják
a vezetés felelősségét politikai
közösségéből. Kijelentette: akár
több kormányra való elkötelezett, kipróbált, szolgálatra kész
emberrel rendelkeznek.
„Hogy mikor kit kérünk fel
miniszteri munkára, azt mindig az ország előtt álló feladatok szabják meg. Kabáthoz a
gombot, s nem fordítva. Mindig munkát ajánlunk, és sohasem pozíciót” – fogalmazott,
hozzátéve: csak egy mérce van,
az erősödő és jobban teljesítő
Magyarország.
Orbán Viktor megerősítette:
a 2010-2030 közötti 20 évet egy

korszaknak tartja, mert egy országot csak úgy lehet vezetni, ha
a tervek hosszú távra szólnak.
Szerinte nyolc év elteltével elmondható: nemcsak a magyar
kormány, hanem az emberek is
cselekvő szellemmel, bátorsággal és újító kedvvel álltak bele
az új korszakba.
Köszönetet mondott a vállalkozóknak a munkahelyteremtésért, a munkanélküliség után
újra munkába álló embereknek,
a közfoglalkoztatottaknak, a
családot alapító fiataloknak,
valamint az időseknek, akik felnevelték a mai kor aktív és cselekvő nemzedékét. Az időseknek azért is köszönetet mondott,
mert „nagy többségükben támogattak bennünket a politikai
küzdelmeinkben”. (…)
(MTI)

Három patinás ingatlan újulhat meg önkormányzati
támogatással, így az Arany János Református
Általános Iskola épületének homlokzata is
Nagykőrös városvezetése számára nagyon fontos a helyi épített örökség megőrzése, így a helyi önkormányzat településünk kulturális,
ezen belül építészeti értékeink megóvása és fejlesztése érdekében
döntött 2018. február 15-i ülésén az épített örökség védelmére
adható 2018. évi I. pályázat kiírásáról. A közzétett pályázati felhívásra a megadott 2018. április 20-i határidőig 4 támogatásigénylés
érkezett. Közülük az utolsó nem felelt meg a kiírásban foglaltaknak,
tekintettel arra, hogy a benyújtás időpontjában a pályázati forrás felhasználásával elvégezni kívánt munkanemek nem rendelkeztek építési
engedéllyel.
A többi pályázat esetében a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
főépítésze, Tényi András szakmai szempontból megalapozottnak
találta a bennük foglaltakat.
Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható 2018. évi
I. félévi önkormányzati támogatás pályázatai közül az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda homlokzatának megújítása kap önkormányzati forrást, amennyiben a Képviselő- testület is megszavazza azt májusi ülésén. Az előterjesztés szerint ez
egy feltétlen megtartandó helyi védelemmel rendelkező épület,
országosan védett műemléki környezetben található. A kivitelezés azért vált indokolttá, mert a közelmúltban megtörtént az épület energetikai korszerűsítése, melynek során a nyílászáró csere
mellett a konvektorokat központi fűtésre váltották. Ezek helye
megmaradt a homlokzaton. A pályázat tartalmazza a templomkert felőli lábazati és vakolt falfelületek javítását, festését, a függőeresz és lefolyó csatornák csiszolását, mázolását.
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Ezen kívül két szép másik nagykőrösi épület is megújulhat az
önkormányzati támogatásnak köszönhetően, amennyiben a képviselő- testület is megszavazza azt. Így a Dalmady Győző utca
2., és a Széchenyi tér 26. alatti ingatlanok kaphatnak forrást.
A szakbizottság az előterjesztést már megtárgyalta és elfogadta.
LV
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Új nagykőrösi kiadvány megjelenését
támogatta a szakbizottság

Egyhangúan támogatta dr.
Czira Szabolcs polgármester

előterjesztését Nagykőrös Város Önkormányzat Oktatási,

Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága, melyben Nagykőrös
várossá válásának 650. évfordulója kapcsán jelentetne meg
egy gazdagon illusztrált, színes
kiadványt a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ. Erre
kértek támogatást a kulturális
keret tartalékából, a szakbizottság május 14-ei ülésén 420.000
forintos támogatást javasolt, a
döntést a Képviselő-testület május 31-én hozza meg.
A brosúra mindenki számára
röviden, tömören, képekkel illusztrálva mutatná be Nagykőröst,
650 érdekesség, adat, látványosság
tükrében. A kiadványt 1000 példányban tervezik megjelentetni

magyar, angol és német nyelveken. László Ditta igazgató a bizottsági ülésen köszönetet mondott azoknak, akik a kiadvány
készítésében segítségükre voltak
képekkel, adatokkal járultak hozzá, a tervek szerint az Arany Napok idejére már el is készülhet ez a
nem mindennapi kiadvány.
Amennyiben a város döntéshozó szerve is támogatásra
érdemesnek találja, hamarosan egy újabb várostörténeti
kiadványt foghatnak kezükbe a
polgárok, a városunkba látogató turisták, így népszerűsítve a
várossá válás 650. évét.

rendelhető a 0620/3869156-os
telefonszámon.
Aki pedig nyáron sem szeretne
unatkozni, annak ajánljuk a Relevé Nyári Tánc és Színésztáborát, ahol felejthetetlen élmények,

kreatív színészgyakorlatok, divattáncok, medenceparti, kézműveskedés és sok meglepetés várja a
táborozókat 5-14 éves korig.
Bővebb info: Relevé TSE,
0620/3869156

Horváth Tibor

RELEVÉ SIKEREK
A Magyar Látványtánc Szövetség
(MLTSZ) Országos Bajnokságán
vett részt a Relevé Táncegyesület
2018. május 12-13-án Profi kategóriában. Három koreográfiával
indult az egyesület, s mint ahogyan már évek óta, most is kiváló
eredménnyel tértek haza a táncosok.
Mini Musical, revü duó kategóriában a még csak 7 éves Hoffer
Hanna és Holló Zsadányi Norman produkciója, a The first love,
elkápráztatta a zsűrit. Már a koreográfia közben végig tapsoltak,
ami nem megszokott tőlük. A két
tehetség idén versenyez először,
így a Területi Bajnokságon Amatőr kategóriában indította el őket
tánctanáruk, Horváth Melinda.
Már itt olyan magas pontszámot
értek el, hogy átminősítette őket a
zsűri a Profi versenyszámok közé.
Az OB-n még magasabb pontszámot értek el, így első helyen
végeztek a dobogón, a Mini és
Gyerek korosztály összes kategóriájából még különdíjjal is jutalmazták őket.
Junior Korosztályban az évek
óta versenyző Relevé Klub mérettette meg magát a Profi táncosok
között. Ők két koreográfiával is
versenyeztek.
Junior Pop Formációban a
That’s what I like produkciójuk,
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és Nyílt kategóriában a Cola or
Not versenyszámuk is a dobogó 3.
helyén végzett.
Mind a három koreográfia helyezéseik és pontszámaik alapján
kvalifikálta magát a június 27-júl.
1-ig tartandó Európa Bajnokságra, mely idén Romániában, Brassóban kerül megrendezésre.
A Relevé TSE további 5 produkciót indít még az MLTSZ
Országos Bajnokságán Amatőr
kategóriában, mely május 27-28án kerül megrendezésre a Pestszentimrei Sportkastélyban.
Az Országos Bajnokságon kívül igen intenzív a Relevé Táncegyesültet élete, hiszen szorgalmasan készülnek a június 9-ei
Évadzáró Gálaműsorukra, mely
idén is dupla előadással kerül
megrendezésre a kedves érdeklődőknek. A Gála sztárvendége
idén Csipő Koppány, művésznevén CHASE, aki éveken keresztül
a Relevé TSE kiemelkedő tehetségű és többszörös különdíjas versenyzője volt. Napjainkban híres
énekesként tevékenykedik, így a
Relevé Gálán különleges koprodukcióval és meglepetéssel készülnek a nézőknek.
Jegyek még kaphatók a Relevé TSE székhelyén, Nagykőrös, Derkovits u. 7. szám alatt,
(a buszállomás mögött.) Illetve
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TÖBB, MINT 20 ÉVE NAGYKŐRÖSÉRT,
A NAGYKŐRÖSIEKÉRT!
Magas szakmai elismerésben részesült
Bodri-Balog István, a Nagykőrösi Polgárőr Egyesület vezetője

Bodri-Balog István – akire tényleg számíthatnak a nagykőrösiek
Bodri-Balog István több mint 20
éve vezeti töretlen lelkesedéssel
és fáradhatatlan odaadással a
Nagykőrösi Városi Polgárőrséget, annak tettre kész gárdáját. A
megújult Hősök terén beszélgettem az elnök úrral, aki tősgyökeres nagykőrösiként kiérdemelte
a nagykőrösi polgárság szeretetét és megbecsülését azzal a közel 20 éve folytatott kiemelkedő
munkájával, amit értük, értünk
végez minden nap. Szívből gratulálunk és köszönjük munkáját!
Polgárőrség felirattal az oldalán kanyarodik be a minden nap
látott Suzuki a Hősök tere parkolójába és mondhatjuk, hogy korunk egyik városi hőse, Bodri-Balog István száll ki a járműből. Így a
helyszín is adott, ahol átbeszéljük
a múltat, a jelent és a jövőt. Mert
nem csak emlékek, de tervek is
vannak, kellenek is, mert a nagykőrösiek számítanak a helyi polgárőrökre és ezért az önkormányzat is folyamatosan igyekszik őket
támogatni a lehetőségeihez mérten. Szükség van a munkájukra,
létbiztonságunk, közbiztonságunk fontos részeivé váltak és ezt
folytatni kell.
Először arra kérdeztem rá,
hogy milyen életpálya áll mögötte,

milyen szakmai munkásság előzte
meg a nyugdíjba vonulást, melyek
nála nem pihenéssel, hanem komoly munkával, dolgosan telnek.
Bodri-Balog István elmondta:
„1965-ben kezdtem a szakmámat,
mint motorkerékpár szerelő tanuló
a Nagykőrösi Gépgyártó és Szolgáltató Szövetkezetnél, utána 1968ban fölszabadultam. Ezt követően
dolgoztam a Konzervgyárban, a
21-es Volánnál és ez után kerültem vissza a régi anyacéghez, a
Gépgyártó és Szolgáltató Szövetkezethez, ide a Ceglédi útra, vissza
ki a szervizbe. Amikor a főnököm
nyugdíjba ment, utána én lettem a
szervizvezető és 1995-ig, míg szét
nem bomlott a KTSZ, addig ott
voltam és 1996. január 1-jével már
önálló kisiparosként folytattam
és onnan is mentem nyugdíjba.”
Bodri- Balog István a polgárőrséghez 1995-ben került be és
1996 decemberétől a Nagykőrösi Városi Polgárőrség elnöke.
Arra a kérdésemre, hogy mire
a legbüszkébb a polgárőrséggel
kapcsolatban, kiemelte: „Nagyon
sok ember a szabadidejéből szakít időt a polgárőrségre, mivel ez
egy non-profit szervezet, innen
semmiféle anyagi juttatás nem
jár, ez teljesen önkéntes alapon
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megy. Én megszervezem, hogy ha
valaki szombaton, vagy vasárnap megy a rendőrökkel közösen,
abból még soha nem volt probléma, a szolgálatot mindig el tudtuk látni. A kirakodó vásárokon
állandóan ott vagyunk, a városi

rendezvényeken is, a rendőrség
fölkérésére, a kívánt főt elő tudjuk állítani.” Azonban a jövőről
is beszélnünk kellett, rákérdeztem
a jelenlegi állományra és máris
előkerült egy fontos feladat, az elnök úr elmondta: „Jó a csapat, de
kellenének még bele tagok, segítők. Most beszervezték ezt az ifjú
polgárőr mozgalmat is, van 4 ifjú
polgárőrünk is, középiskolások
még. Őket 3-4 órát lehet iskolai
napok előtt foglalkoztatni, tovább
nem, ezért örömmel vennénk, ha
még jelentkeznének a Nagykőrösi Városi Polgárőrségbe. Azt is
hozzátette, szeretné felfrissíteni
az állományt, teljesen nyitott a
polgárőrség, bárki jelentkezhet,
nálam lehet jelentkezni.”
Bodri-Balog István 2018. május 12-én, Dabason vehette át a
Pest Megyei Polgárőr Szövetség
emlékplakettjét az éves közgyűlés keretében dr. Bilisics Pétertől és dr. Fekecs Dénestől. „A kitüntetést a több éves eredményes
munkám után kaptam, ahogy az
emléklapon is olvasható, áldozatkész, önzetlen munkámért.” –
mondta beszélgetésünk végén a
Nagykőrösi Városi Polgárőrség
elnöke, Bodri-Balog István.
Horváth Tibor

A Pest Megyei Polgárőr Szövetségtől vehetett át magas szakmai
elismerést a helyi polgárőrség vezetője
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ÖSSZEFOGÁS A
KÓRHÁZUNKÉRT

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2018. május 26-án, szombaton
a kórház telefonvonalai nem működnek
technikai okok miatt.
Szíves megértésüket kérjük.
Köszönettel:
A kórház vezetősége

Előkészületben a Virágos
Nagykőrösért pályázat!

Az általános- és a középiskolák igazgatóinak, képviselőinek
támogatását kérték a NAGYKŐRÖSÖN, a Deák téren 2018.
június 2-án megrendezésre kerülő RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS programjainak sikeréhez és ez által a kórházért
való összefogáshoz dr. Czira Szabolcs polgármester és Tankó
Ágota, a kórház főigazgatója. „A célunk, hogy minél többen
látogassanak ki a rendezvényre, hiszen ez jó a kilátogatóknak
és jó a kórházunknak is. A programokon, szűrővizsgálatokon
résztvevők pontokat gyűjtenek, mellyel a nagykőrösi kórházat hozzásegíthetik új eszközök beszerzéséhez. Ehhez az öszszefogáshoz kértük az iskolák segítségét” – mondta el lapunknak dr. Czira Szabolcs polgármester.
Hirdetés

Nagykőrös Város Önkormányzata ebben az évben is meghirdeti a Virágos Nagykőrösért
pályázatot, a kiírás várhatóan
a májusi Képviselő- testületi ülést követően jelenik meg.
A tervezet szerint csaknem félmillió forint értékben díjazzák
azokat, akiknek a legszebbnek
ítéli a zsűri a háza környékét,
de természetesen nem csak magánszemélyek, hanem intézmények és vállalkozások is jelentkezhetnek majd a kiírásra.

A pályázati felhívás elbírálásánál a következő
szempontok a mérvadók:
• az udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély zöld növényi
és virágdíszítése, esztétikai összhatása
• közterület parkosítása, rendezett, ápolt, kulturált összképe,
a zöldterület együttes hatása
• az épületek körüli növényi díszítés, virágosítás,
környezetszépítő eszközök minősége, összhangja
Településünk az elmúlt években bizonyította elhivatottságát abban a célban, hogy a város rendezett legyen és virágokban
pompázzon. Mindezekre tekintettel, a hagyományoknak megfelelően hamarosan ismét lehet pályázni majd a „Virágos Nagykőrösért
2018.” pályázati felhívásra. A verseny célja a környezetszépítésre,
a kulturált városkép kialakítására, az itt élő emberek szépítő tevékenységének és a környezetbarátok összefogására, vendégváró
kertvárosi városkép kialakítására irányul.

A kategóriák a következők a tervek szerint:
Legvirágosabb Ház, Legvirágosabb Társasház,
Legvirágosabb Intézmény, Legvirágosabb
Vállalkozás.
Kérjük, figyeljék a pályázattal kapcsolatos folyamatos híreinket!
LV

Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook közösségi
oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu
városi honlapon!
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ÁDER JÁNOS A TÜNTETŐK HELYETT
KÉRT BOCSÁNATOT A MEGTÁMADOTT
EGYHÁZI VEZETŐKTŐL

Fotó: MTI/PS.hu
Áder János személyesen kért
bocsánatot a református egyházi vezetőktől az őket az Országgyűlés alakuló ülése után
ért támadás miatt. A köztársasági elnök kedden a Dunamelléki Református Egyházkerület
Püspöki Hivatalában kereste
fel a református elöljárókat.
Áder János úgy fogalmazott:
mivel egy hete hiába vár a bocsánatkérő nyilatkozatra, „ezért a
magukról megfeledkezett és önmagukból kifordult tüntetők és
az eddig hallgatásba burkolózó
politikusok helyett” megköveti
Szenn Pétert, a Horvátországi
Református Keresztyén Kálvini
Egyház püspökét, Huszár Pált, a
Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának világi elnökét, és Gér Andrást, az egyház
zsinati tanácsosát. Hozzátette:

az egyházi vezetők az ő meghívására vettek részt az Országgyűlés alakuló ülésén.
Áder János hangsúlyozta: a
véleménynyilvánítás szabadsága Alaptörvényben biztosított
alapvető jog, amely mindenkit
megillet. Ennek a szabadságnak azonban „világos határa
van”, amely „ott húzódik, ahol
a kinyilvánított vélemény durva agresszióban, fenyegetésben
ölt testet, sérti a másik személyes szabadságát, emberi méltóságát”. 2018. május 8-án, a
Kossuth téren sokan lépték át
ezt a határt – mondta.
A köztársasági elnök szerint
„nincs az a sérelem, amely igazolhatná, hogy Magyarországon becsületes, jó szándékú embereket,
nagyra becsült vallási vezetőket,
egy tisztességben megőszült tu-

dóst, egy öt gyermekes édesapát
ilyen méltatlan támadás érjen.”
„Akik nem ismerve se Istent,
se embert, csak üvöltözni, gyalázkodni képesek, sötét erőknek engedik át önmagukat” – fogalmazott.
Elmondta: ez a harmadik alkalom, hogy „hasonló ügyben” a
nyilvánossághoz kell fordulnia.
Először 2012 júniusában kellett felemelnie a szavát, amikor
Schweitzer József nyugalmazott
főrabbit érte atrocitás az utcán,
másodszor pedig négy esztendővel ezelőtt, amikor Pásztor
Istvánt, a vajdasági magyarok
elnökét támadták meg.
Most pedig a református egyházi vezetőknek kellett a Parlament épületéből kilépve azt tapasztalniuk, hogy „vannak, akik
csak a gyűlöletkeltés, a rombolás,
az erőszak törvényét ismerik”.

Bogárdi Szabó István, az
MRE zsinatának lelkészi elnöke
Áder János látogatását megköszönve elmondta, a köztársasági
elnök „mély, személyes beszélgetésben is kifejtette álláspontját”
a református egyházi vezetőknek.
A püspök „mély alázatra valló”
„felemelő, nagy tettnek” nevezte
a köztársasági elnök bocsánatkérő gesztusát. Az egyházi vezetők köszönetképpen egy, a reformáció emlékévében készített
zászlót ajándékoztak Áder Jánosnak, amelyen a Kárpát-medencei református egyházak címere, valamint egy Szent Pál-i
gondolat látható: «akik Istent
szeretik, azoknak minden a javukra van».
MTI

Hirdetés

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

3799 Ft

7599 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

Hirdetés
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BARABÁS ÉVI

BÉRES ALEXANDRA

SZILY NÓRA

RADVÁNYI DOROTTYA

RUDOLF PÉTER

KATUS ATTILA

JAKSITY KATA

DR. ALMÁSI KITTI
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A nap házigazdája: Barabás Évi

kÁÁ)JͱKRL:L: Á),ÁKRȇJcKÁ
kÁÁKͱGLJBLDMEƞKKRȇJcKÁÁ<KͱGLKȇJȇKc@FcJcKÁ
kÁÁ$ͱE>KRL>JBGKRBGL ÁcKÁNcJGQͱFƞKFcJcKÁ
kÁÁ,RƠN ÁcKÁcJJ>G=KR>JBÁDͱ<DƞR:L?>EFcJcKÁ
kÁÁYJKRȇDqE>L NBRK@ƞE:LÁ
kÁÁǳJ ÁcKÁDmJmF@ͱF;:KRȇJcKÁ
kÁÁKRLF:KRȇJcKÁ
kÁÁ&" ÁL>KLRKƠJ ÁF:@:KKƞ@ ÁL>KLKƣEQFcJcKÁ
kÁÁ'>MJͱHƞLB:ÁKRȇJcKÁ<MDͱJ;>L>@>DG>DÁ
kÁÁ >JBG<KRȇJcK
kÁÁ,R>FcKR>LBÁKRȇJcK
kÁÁJL>JBͱ@Jƞ?ÁcJJ>G=KR>JBÁNBRK@ƞE:L

A beszélgetéseket vezeti: Jaksity Kata

09:20 Érkezés az Egészségsétáról
a TAM TAM DUÓ kíséretében
09:30 ':@QDǳJmKBÁJ:GQÁ#ƞGͱKÁ$MELMJƞEBK
Á
$mRHͱGLÁ!BH AͱHÁ<KͱHͱJLC:
10:00 $mKRmGLǳ
10:45 ,3-ƌ+%%Y)ǲ VASTAG TAMÁS
13:45 +>E>NcÁ-,
14:15 -(+'Á$-.,Á--"%ƌ/%
17:00 ':@QDǳJmKBÁJ:GQÁ#ƞGͱKÁ$MELMJƞEBK
Á
$mRHͱGLÁ-ƞJK:KLƞG<Á<KͱHͱJLC:
17:30 =ͱFƞGQƞL:=ƞK

2,Ă!1"Ă1-)

%-0Ð1Ă2-0Ð

11:30 Á ,RBEQÁ'ƢJ:Á/ƞELͱRƞK ÁNƞELͱRL:LƞKÁÁ?>E>LLÁÁ
Á
:N:@QÁE>A>L >ÁƣCJ:D>R=>GB Á
Á
cKÁA:ÁB@>GÁ!( 2'ͯ
12:15 Á cJ>KÁE>P:G=J:ÁÁ<Kͱ=:Á;>GG>=ÁN:GÐÁ
Á
-:Gƞ<KͱDÁ:RÁ>@cKRKc@>KÁLƞHEƞEDͱRƞKAͱR
13:00 Á ͰJ ÁEFƞKBÁ$BLLBÁƞLJ:GÁcEGBÐÁ
13:45 Á #:DKBLQÁ$:L:ÁÁ?>E>EǳKÁGǳBKc@JǳE
15:00ÁÁ ,RBEQÁ'ƢJ:Á,R>GN>=cEEQ>EÁc@GBÁCƢ Á
Á
=>ÁDBc@GBÁG>FÁ!ͱ@Q:GÁD>JqECqDÁ>EͯÁ
15:45ÁÁ cJ>KÁE>P:G=J:ÁRÁ>@cKRKc@ÁcJLcDÐÁÁ Á
Á
&ͱR@ƞKLJqDDmDÁ:ÁFBG=>GG:HͱDJ:
16:30 Á 'ǳBÁ>@cKRKc@ ÁGǳ@QƢ@QƞKR:LBÁ;>KRcE@>LcKÁ

!1*Ă"'Ð.0-%0+-)
kÁ):LBD:BÁL:Gƞ<K:=ƞKÁ
kÁ&>FƢJB:R:N:JÁ
kÁ Q>JF>DK:JͱD ÁCƞLKRƢAƞRÁ
11:30ÁÁ >FML:LDͱRBDÁ:Á':@QDǳJmKBÁ+>A:;BEBLƞ<BƢKÁ kÁ,RͱJͱG@ƞKÁcKÁ=>HJ>KKRBƢÁ
kÁƞ;KRƠGAƞRÁ
kÁ'ǳ@QƢ@QƞKR:LBÁL:Gƞ<K:=ƞKÁ
Á
,R:DDƢJAƞRÁcKÁ+>G=>EǳBGLcR>L
kÁ%B?>KLQE>ÁͱME>N:J=Á
12:00ÁÁ >KRcE@>LcKÁ03"-*$Í.տ2#0ÍÁÁ
Á kÁ-:Gƞ<K:=ƞKÁDBKF:FƞDG:DÁ
kÁ/ƞELͱRƢDͱJBÁHJͱ;EcFƞDÁ
kÁEKǳK>@cEQGQƣCLƞKÁ;>FML:LƢÁ
kÁͱ@:FRƞK@ƞLEƞKK:EÁD:H<KͱE:LͱKÁDcJ=cK>DÁ
kÁÁ#ƞLcDͱKÁL>JFcKR>LLM=ͱFƞGQÁÁEƞLNƞGQͱKÁ
Á
KRƠGFȇNcKKR>EÁ
kÁ&>EE mGNBRK@ƞE:L
;>FML:LƢDÁcKÁBGL>J:DLƠNÁDƠKcJE>L>D
12:45ÁÁ Á;ǳJÁcKÁ:ÁDmJFmDÁ@ͱF;ƞKÁ?>JLǳRcK>B
kÁͰB>L>LBDMK Á@QƢ@QLͱJGƞKR Á@QƢ@QLͱJG:
kÁ/BJLMƞEBKÁ+B<AL>JÁ@QƞJEƞLͱ@:LƞKÁ
13:15 Á cJ˓:KKƞ@ÁcKÁKRƠNq@Q>DÁÁD>J>D:KRL:E
kÁͮÁEcHcKÁ:ÁKRƠN>=cJL
Á
;>KRcE@>LcK
14:00ÁÁ &=EKǒFK=E=DÁ+B<AL>JÁ >=>ͱG
4^0"Ă1
Á
HͱJLJc˓EFÁN>LƠLcK>Á+M=ͱE?Á)cL>J
kÁ/cJ:=ƢÁD:FBͱGÁÁͭÁ Á
A programokon való részvétel ingyenes.
Á
?ǳKR>J>HEcKcN>EÁÁ
15:00 Á YHÁEcE>DD>EÁcHÁL>KLÁ
",*ǳ+6-,+1$6ʔ'1^0
15:30 Á /:JƞRKE:LͱKÁ@ͱG=ͱE:LͱDÁ
Á
:ÁF>FƢJB:Á<Kͱ=ƞE:LͱKÁNBEƞ@:Á
Á+B<AL>JÁ >=>ͱGÁ'QJL Á2.000.000 Ft alapadományt :CƞGEÁ?>EÁ:Á,?EWIťPoQGÍ0CF?@GJGRĉAGčQ
1X?IIčPFĉXÍgQÍ0CLBCJťGLRgXCRÍKRƞFƞJ: szemészeti réslámpa beszerzésére.
16:00 Á KͱGLJBLDMEƞKÁÁF>@>EǳRcKÁcKÁD>R>EcKÁ
16:30Á $cJ=>RR>Á@QƢ@QKR>JcKRcLÐÁÁ;>KRcE@>LcK
RÁ:=ͱFƞGQ:E:HͱLÁ:ÁJcKRLN>NǳDÁFBG=>GÁKRȇJcKcJL ÁL:Gƞ<K:=ƞKcJL ÁF>@A:EE@:LͱLLÁ>Eǳ:=ƞKcJL
CƞJƢÁ:=ͱFƞGQHͱGLL:EÁGmN>EGBÁLM=CƞD ÁABKR>GÁ:Á+B<AL>JÁpontonként 300 forinttalÁF>@>F>EB
:RÁ:E:H:=ͱFƞGQÁmKKR>@cL Á&BGcEÁ:DLƠN:;;:GÁ<K>E>DKRBDÁN:E:DBÁK:CƞLÁ>@cKRKc@ccJL Á:GGƞE
G:@Qͱ;;ÁFcJLcD;>GÁCƞJMEÁAͱRRƞÁ:ÁDƢJAƞRG:DÁKRƞGLÁ:=ͱFƞGQÁ@Q:J:HƠLƞKƞAͱR

*CXĖPĖQÐBĖRSK?Ð   Ð.0  

A beszélgetéseket vezeti: 0?BTĉLWGÍ"MPMRRW?Í
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Az egyszeri agrárbáró stoppol az útszélen
a tehenével. Megáll mellette egy Jaguár.
A sofőr odakiált neki:
– Jó napot kívánok! Magát el tudom vinni,
de a tehenét nem.
– Kösse csak az autó után!
A sofőr rászánja magát, és odaköti a tehenet a vonóhoroghoz. Mennek negyvennel, a tehén kitartóan kocog utánuk. Mire az egyszeri agrárbáró:
– Mehet gyorsabban is, bírja az!
A Jaguáros rákapcsol. Mennek már nyolcvannal
is, amikor a vezető belenéz a tükörbe.
– Úgy látom, kezd elfáradni a tehene! Már lógatja
a nyelvét!
– Nem olyan biztos az! Merre lógatja a nyelvét?
– Balra.
– Akkor vigyázz fiam, mert előzni fog!

Nagykőrösi

JÖN!

BEISKOLÁZÁSI

2018. JÚNIUS 3.

információk

Tarkabarka
Gyermekfesztivál
és Kiváló Diákok
Polgármesteri
Fogadása

Folytatás az előző lapszámból:

Nagykőrös, Deák tér, Szabadság tér

A Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola beiskolázásával kapcsolatban a következőket tudom elmondani:

Részletek a 16. oldalon!

Nagykőrösi
Kossuth Lajos
Általános Iskola

• Az iskola terveiben 2 osztály indítása
szerepelt, ami maradéktalanul megvalósult, hiszen a fenntartó 2 első osztály indítását engedélyezte.

• Mivel 30 fő elsős kezdi meg a tanulmányait, módunk van kis csoportos
foglalkozások keretében megalapozni
a gyermekek tudását.

• A kis csoportos foglalkozás kedvez a
Kossuth Iskolában folyó idegen nyelv
oktatásnak is, hiszen első évfolyamon
heti 5 angol ill. német nyelv óra van.
Az első naptól kezdve játékos formában keltjük fel az érdeklődést az idegen nyelvek iránt, hogy aztán később
intenzíven tanulják a nyelvet. Úgy látszik, ez a módszer igen hatékony, mivel jelenleg éppen a 7. évfolyamunk
készül nyelvvizsgára.

•A

kis csoportos oktatás jót tesz az
alapismereti tantárgyak elsajátításának is, hiszen jóval több idő jut
egy-egy tanulóra.

• Az

iskolánkban tanító pedagógusok
kreatívak, innovatívak, ami garancia,
hogy a fejlődés nem áll meg. Mindig
keressük azokat az új utakat, módszereket, mellyel megkönnyítjük az elsősök indulását a tudás megszerzésének
nem könnyű útján.

•A

beiratkozást megelőzi a következő tanévben is egy beiskolázási program, mely havonta egy alkalommal
rendkívül színvonalas programokkal
igyekszik megkönnyíteni a kisgyermekeknek az iskolára való felkészülést.
Szeptembertől is várjuk azokat a leendő első osztályos tanulókat, és szüleiket, akik érdeklődnek iskolánk iránt.
Deák Gábor
intézményvezető
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A NAGYKŐRÖS VÁROSÉRT

AKCIÓS FIX TAKARÉK
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

FIX 7,99%-OS ÉVES
KAMATTÓL¹

A Nagykőrös Városért Közalapítvány 2008-ban hívta életre
a NAGYKŐRÖSIEK NAGYKŐRÖSÉRT elismerő címet,
amely megkülönböztetve a városi kitüntetésektől, azon
személyek tevékenységét kívánja díjazni, akik mindennapi
nagykőrösi életük, hétköznapi foglalkozásuk során
Nagykőrös érdekében kiemelkedő, a közösség számára
példamutató teljesítményt nyújtanak.
Továbbá azon személyek tevékenysége iránti elismerésünket
is szeretnénk kifejezni ezen díjjal, akik nem településünk
szülöttei, illetve nem Nagykőrösön élnek, de városunk
sorsának alakulását lelkükön viselik.
Az elismerő címek odaítélésébe be kívánjuk vonni
Nagykőrös lakosságát.
Kérjük, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal portáján
elérhető, illetve a www.nagykoros.hu oldalról letölthető és
kinyomtatható ajánlólapot az Ön által a díjra érdemesnek
tartott személy adataival kitöltve juttassa el hozzánk

THM:
9,16-17,13%*

2018. június 20-ig
a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal és a Nagykőrösi Járási
Hivatal épületeinek (Szabadság tér 5. és 4.) portáinál
elhelyezett urnáink valamelyikébe bedobva.
Az elismerő címek átadására – a hagyományokhoz híven –
a Nagykőrösi Arany Napok keretében kerül sor.
Bencsik Géza
elnök

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

www.patriatakarek.hu

Akciós THM: 9,16%-17,13%
Már 110 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával is igényelhető, a futamidő alatti változatlan törlesztőrészlettel.
*Az akció 2018. április 3. és 2018. június 30. között befogadott Akciós 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. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az Akciós 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. ¹Az akciós kamat elérésének feltétele a havi nettó 240 000 Ft, illetve a havi nettó 110 000 Ft havi jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a
teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi Kölcsön havi nettó 240 000
Ft jövedelem jóváírás vállalásával: hitelösszeg: 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; a hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt
ﬁx; havi törlesztőrészlet: 60 994 Ft; a hitel teljes díja: 712 631 Ft; visszaﬁzetendő teljes összeg: 3 712 631 Ft, THM: 9,16%. A tájékoztatás nem teljes
körű és nem minősül ajánlattételnek.

Rendhagyó testnevelés óra

Ahogyan azt minden kisgyermekes szülő tapasztalja, az ovisok kifogyhatatlan
energiával rendelkeznek. A harmonikus
fejlődésük érdekében rendkívül fontos, hogy
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hatalmas mozgásigényüket kielégítsük.
A mi óvodánk is nagy hangsúlyt fektet
erre, keressük az újabb és újabb lehetőségeket. Így fogalmazódott meg a középiskolásokkal együtt megrendezendő
mozgás tevékenység ötlete. A Toldi iskola
vezetősége és tanárai teljesen nyitottak
voltak a kezdeményezésre, melyért ezúton is köszönetet mondunk.
A kicsik már napokkal előbb izgalommal várták a nagy középiskolásokkal való
találkozást. Már az is nagyon érdekes volt

számukra, hogy reggel nem az óvoda, hanem a Toldi iskola felé kellett indulni.
Eleinte megszeppenve álltak a hatalmas, jól felszerelt tornateremben, és lassacskán oldódtak csak fel. Szépen kialakultak a párok – egy ovis és egy toldis- majd
elindult a közös munka. A közös bemelegítés után két csapatban izgalmas akadálypályákon kellett keresztül haladniuk a gyermekeknek. Nagy élmény volt látni, hogy a
nagyok a saját feladataik elvégzése közben is
milyen szeretettel vigyázták a kicsik minden
lépését. Ezután egy jó hangulatú játék következett, amit mindenki nagyon élvezett.
Túri Kálmán testnevelő tanár jóvoltából
szép élményt kaptak az óvodásaink és úgy
gondolom, hogy a nagy gyerekek is. Kellemes meglepetés volt az iskola figyelmes
vendéglátása, a megfáradt ovisok nagyon
jóízűen fogyasztották a péksüteményeket.
Otthon, a termünkben még sokáig beszélgettünk az élményeinkről.
Túri Viktória
Nagykőrösi Városi Óvoda

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Remekül „vizsgáztak” a kőrösi tűzoltók:

Minden ellenőrzés megfelelően,
jó eredménnyel zárult

Hamarosan újra szólnak
a dobok Nagykőrösön!
A DobMánia Tábort negyedik éve rendezi meg Bordás József
a várossal karöltve. A Kulturális és Sport Bizottság támogatásával jön létre a IV. Kőrösi Zenés Esték fesztivál, amin
2018.07.09-13 között minden este ingyenesen látogatható
koncertek várják a zenehallgató közönséget.
Bordás József, a tábor alapítója és művészeti vezetője elárulta, hogy Kökény Attila is ellátogat a városunkba. A részletes
programot megtalálhatják a www.dobmaniatabor.hu oldalon.

SZIRÉNA
Kerékpárt lopott

Petrányi Sándor tűzoltó őrnagy,
a Cegléd Hivatásos Tűzoltóság
parancsnoka is személyesen
részt vett a május 16-i Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsági ülésen, ahol beszámolt
a Nagykőrösi Önkormányzati
Tűzoltósággal fennálló remek
munkakapcsolatról. Elmondta,
hogy a Ceglédi kirendeltség intézkedési területén jelentősen,
mintegy 70 %-kal megnőtt a
beavatkozást igénylő esetek száma, ami Nagykőröst és térségét
is érintette. Ennek oka első sorban a szélsőséges időjárás volt,
ezen belül is a viharok és a szárazság. A vezető kihangsúlyozta,
hogy garantált a magas színvonalú működés a területen élők
biztonsága érdekében, melyhez
mind a személyi, mind a tárgyi
feltételek adottak. Az állomány
képzése is folyamatos. A tavalyi
év az ellenőrzés éve volt a Nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltó-

ság számára, melynek pozitív volt
az eredménye.
Petrányi Sándor elmondta,
hogy mind az OKF, mind a területi szervek, mind pedig a
Ceglédi Katasztrófavédelem ellenőrzéseket hajtott végre Nagykőrösön. Ez a 3 évente kötelező
ellenőrzés volt, mindhárom
esetben megfelelően „vizsgáztak„ a nagykőrösi önkormányzati tűzoltók. Az OKF gazdasági átvilágítása is megfelelően, jó
eredménnyel zárult.
Az OKF új fecskendővel segíti a nagykőrösieket, és ez minőségi változást jelent majd.
Petrányi Sándor elmondta, hogy
mindenben segíti a nagykőrösieket, amiben csak teheti, így egy
pályázatot is nyújtanak be, melynek tartalma egy 5 millió forintos eszközbeszerzés. Nagy Balázs
bizottsági elnök megköszönte a
tűzoltók áldozatkész munkáját.
LV

Szívós Ádám 10. helyen végzett
a Fekvenyomó Classic
Világbajnokságon! Gratulálunk!
A nagykőrösi rendőrök egy órán belül azonosították és elfogták
a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást egy 28
éves férfi ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2018. május 14-én 18
óra 25 perc körül egy nagykőrösi családi ház udvarára bemászott
és onnan ellopott egy kerékpárt. A sértett észlelte a cselekményt és
az elkövető után ment, majd utolérte, ekkor a férfi a kerékpárt hátrahagyva távozott a helyszínről. A rendőrök az esetről történt bejelentést követően adatgyűjtést hajtottak végre, amelynek eredményeként egy órán belül azonosították és elfogták a bűncselekmény
feltételezett elkövetőjét, egy helyi férfit. A nyomozók a nagykőrösi
lakost gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették.

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság híreit keresse
a www.nagykoroma.hu oldalon!
XII. évfolyam, 21. szám • 2018. május 25.

Szerkesztőségünk és Olvasóink nevében is sok szeretettel gratulálunk Szívós Ádámnak, a Marvel Team SE versenyzőjének, aki
Magyar Bajnokként élete első Világbajnokságán képviselte Nagykőröst és Magyarországot.
Példás helytállással, 74 kg-os súlycsoportban az előkelő 10. helyet
szerezte meg. Teljesítménye az impozáns 157,5 kilogramm.
A versenyt Vantaaban Finnországban rendezték meg.
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2018. JÚNIUS HÓNAP
KÉPVISELŐ NEVE
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

FOGADÓÓRA NAPJA
2018. június 7. (csütörtök)
13.00 órától

HELYE
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester
1. számú
választókerület

2018. június 25. (hétfő)
13.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

Kiss Attila Csaba
települési képviselő
2. számú választókerület

2018. június 8. (péntek)
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium
(Nagykőrös, Ceglédi út 2. )

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2018. június 4. (hétfő)
16.00 órától

Humánszolgáltató Központ
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselő
4. számú választókerület

2018. június 13. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2018. június 11. (hétfő)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Arany János utca 35.
Idősek Klubja

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2018. június 13. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Városi Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykőrös, Ifjúság u. 22.)

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2018. június 13. (szerda)
17.00–18.00 óráig

Nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola
(Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)

Nagy Balázs
települési képviselő
8. számú választókerület

2018. június 14. (csütörtök)
14.30–15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

László Ferenc
települési képviselő

2018. június 5. (kedd)
14.00 órától

Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ, 1. emelet, 38. sz. terem
(Nagykőrös, Szabadság tér 7.)
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ORVOSI
ÜGYELET

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!

telefonszáma:

Orbán-napi vásár – 2018. május 27.

53/350-377

Nagykőrös, Vásártér
A vásári rendezvények időpontját keresse a www.nagykoros.hu honlapon!
Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. május 21-től
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
2018. május 28-tól
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el, mivel
az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér
2018. május 26-27-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
2018. június 2-3-án
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

„Pörögjenek a szoknyák,/dobogjanak a csizmák,/repüljenek a pántlikák!”

Magyar és nemzetiségi népviselet napja a Kalocsa Óvodában

2015-ben egy új kezdeményezés
indult a sok „világnap” között: Legyen a népviseletnek is egy napja!”
A feladat ilyenkor, hogy népviseletünk egy darabját (szoknya,
blúz, pántlika, ing, mellény, kalap)
a mai kor ruháival kombináljuk,
vagy ha tehetjük, menjünk talpig
népviseletben aznap az óvodába,
iskolába, munkahelyre vagy akár
a boltba.
Az összefogás célja az, hogy a
népviseletek segítségével egy napra fogjon össze a magyarság a világ
minden táján.
Immáron harmadik alkalommal csatlakozott óvodánk

mind az öt csoportjával április 24- én a Népviselet napján.
A szülők már reggel a nagypapa
régi kalapjában, fehér ingben,
mellényekben, fonott hajjal, pörgős szoknyában hozták a gyerekeiket, amellett, hogy óvodánk
is nagyszámú néptáncos ruhával
rendelkezik. Természetesen az
óvó nénik is így jöttek dolgozni!
Egy óvodának fontos feladata a hagyományápolás, tőlünk
sem állt messze a kezdeményezés szelleme. A lelkes óvó nénik
segítségével valósult meg ez a
nagyszerű, élményekkel teli nap.

Népi játékokból játékfűzéseket mutattunk be, új dalos játékokat tanultunk, babzsákokkal,
gumikötelekkel,
similabdával
ugráltunk, ugróiskoláztunk, táncoltunk- mindezt „a mi hazánk
zenéjére-, magyar népzenére”.
Amikor jól kitáncoltuk magunkat,
elindultunk a tavaszi napsütésben
egy városi sétára. Sok- sok csodálkozó tekintet szegeződött a több
mint 100 népviseletbe öltözött
gyerekre és óvó nénire, dadus nénire, akik énekelve, mondókázva
haladtak végig a városon.
Már kimondhatjuk, hogy sikerült hagyományt teremtenünk

és évről évre egyre több értékes
régi darab kerül majd elő a nagyszülők, dédszülők szekrényéből.
Köszönet minden résztvevőnek, akik hisznek a hagyományápolásban. Mert nekünk, akik
Magyarországon lakunk, magyar gyerekek és felnőttek vagyunk, magyarul beszélünk, fontos a hagyományaink megőrzése
és továbbadása.
AZ ÖRÖKSÉG NEM RÉGISÉG!
LEGYÜNK BÜSZKÉK ÉRTÉKEINKRE!
Hajagos- Balog Zita
óvodapedagógus

MŰSOR
2018. május 25.; 26.; 27.
15 óra
17 óra
19 óra

Bűbáj Herceg és a Nagy Varázslat (színes,
szinkronizált, kanadai családi animációs film)
A partiállat (színes, szinkronizált, amerikai vígjáték)
Solo – Egy Star Wars Történet (színes, szinkronizált,
amerikai sci-fi)

2018. május 28.; 29.; 31.
17 óra
19 óra

A partiállat (színes, szinkronizált, amerikai vígjáték)
Solo – Egy Star Wars Történet (színes, szinkronizált,
amerikai sci-fi)

2018. június 1.; 2.
15 óra
17 óra
19 óra

Kutyák szigete (színes, szinkronizált, amerikai
animációs kalandfilm)
Genezis (színes, magyarul beszélő, magyar dráma)
7 Vérfagyasztó Nap (színes, szinkronizált, angol
krimi)

XII. évfolyam, 21. szám • 2018. május 25.

2018. június 3.
19 óra

7 Vérfagyasztó Nap (színes, szinkronizált, angol
krimi)

2018. június 3. – Gyermeknap
a moziban 10-18 óráig
Részletek a www.korosikultura.hu honlapon

További információ
a www.korosikultura.hu honlapon,
a Kőrös Art Mozi menüpont alatt,
vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!

Online jegyfoglalás:
artmozi.korosikultura.hu
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Gazdiképző előadás
Nagykőrösön

2018. június 6-án, szerdán
17 órakor Gazdiképző címmel Putnik – Mayer Yvette
írónő tart előadást a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ Szabó Károly Városi
Könyvtárban. A programról
és a Gazdiképző című könyvről beszélgetett az írónővel
Juhász Nándor, a kulturális
központ igazgatóhelyettese.
– Miről szól a Gazdiképző
könyv? Milyen Eb – adta
megoldásokat ajánl az olvasóknak?
– Az életről. A kutyás életről.
Nem trükköket szeretnék az
olvasóimnak tanítani, hanem
azt, hogyan lehet harmonikus párkapcsolatunk kedvencünkkel, azaz mit csináljunk,
hogy ne tépje ki a vállunkat,
ha pórázzal sétálunk, ha azt

mondjuk neki, hogy gyere
vissza, akkor első szóra viszszasiessen… A mindennapi
élethez adok gyakorlati tanácsokat, amelyeket a könyvbemutatók során a jelenlévők ki is próbálhatnak akár
az én kutyámon, akár a saját
kutyáikon. Olyan eb-adta
megoldásokat nyújtok, amelyek ésszerűek, egyszerűek
és könnyen kivitelezhetőek,
valamint a kutya számára is
érthetőek.
- Mire számíthatnak, akik
ellátogatnak a nagykőrösi
könyvbemutatóra?
– Azt ígérem, hogy jókat
nevetnek majd, akár saját
magukon is. Sokszor az a
reakció a könyvbemutatóim
során, hogy „úristen én erre
miért nem gondoltam eddig”,
ha megértjük, kedvencünk
mit miért csinál, sokkal egyszerűbb nekünk is. Az emberek magukból indulnak ki
és úgy próbálják megnevelni
kedvencüket. Amire számíthatnak majd a jelenlevők,
hogy újra fogják gondolni
kapcsolatukat négylábú társukkal.
Sok szeretettel várok
mindenkit június 6-án
a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ Szabó
Károly Városi Könyvtárba.

A Nagykőrösi Kinizsi FC következő
mérkőzéseinek időpontjai:

2018. 05. 27. 17:00:
Nagykőrösi Kinizsi FC–Tápiószecső
(helyszín: Nagykőrös Kinizsi FC sporttelep)

2018. 06. 03. 17:00:
Gödöllői Sk–Nagykőrösi Kinizsi FC

BIOLÓGIA

TANULMÁNYI VERSENY

Immár második alkalommal, hagyományőrző szándékkal került
megrendezésre a tankerületi biológia verseny a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskolában. Folytatás előző lapszámunkból.
Szakmai szempontból fontos, hogy alkalmat szervezzünk tanulóinknak a más intézményekkel való megmérettetésre. Az intézményi komfortzónából való kilépés nem csak tanulságos, de
fejlesztő hatású is.

A szaktárgyi verseny célkitűzése kettős
1., Földrajzilag közel biztosítsuk ezt a járás iskolásainak.
2., Feladatlappal mérjük a kerettanterv által meghatározott
törzsanyag elsajátítását, valamint adott témában önálló kutatásra, ismeretszerzésre ösztönözzük a gyerekeket.
Tankerületi biológia tanulmányi verseny eredménye-(lapunk
csak a nagykőrösi eredményeket közli-szerk.):
2. Szendi Gábor (Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.)
Felkészítő tanára: Sánta Ferencné Hidvégi Éva
4. Német Dániel (Arany János Református Gimn., Szakgimn.
és Kollégium) Felkészítő tanára: Ferenc Gabriella
Tóth Balázs (Nagykőrösi Kossuth Lajos Ált. Isk.)
Felkészítő tanára: Sápi Mária
5. Szűcs Róbert (Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.)
Felkészítő tanára: Sánta Ferencné Hidvégi Éva
Szűrös Szabolcs (Arany János Református Gimn., Szakgimn.
és Kollégium) Felkészítő tanára: Ferenc Gabriella
6. Sánta Panna (Arany János Ref. Gimn., Szakgimn. és
Kollégium) Felkészítő tanára: Ferenc Gabriella
7. Izbéki Nikolett (Nagykőrösi Kossuth Lajos Ált. Isk.)
Felkészítő tanára: Sápi Mária
8. Fehér Anna (Nagykőrösi Kossuth Lajos Ált. Isk.)
Felkészítő tanára: Sápi Mária
Marczisák Mátyás (Nagykőrösi Kossuth Lajos Ált. Isk.)
Felkészítő tanára: Sápi Mária
9. Czinege Dominik (Nagykőrösi Kossuth Lajos Ált. Isk.)
Felkészítő tanára: Sápi Mária
10. Szegecs Attila (Nagykőrösi Kossuth Lajos Ált. Isk.)
Felkészítő tanára: Sápi Mária
11. Csata Krisztina (Kolping Kat. Isk.)
Felkészítő tanára: Sápi Mária

GRATULÁLUNK A JÓ EREDMÉNYEKHEZ!

(helyszín: Gödöllői Sk sporttelep)
Kossuth Iskola
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Rögbi: Látogatóban a gorillák
utolsó pillanatig küzdött és
lelkesen gyűjtötte a pontokat. A Gorillák nem adták
egy könnyen magukat, de
a Törpöknek mégis sikerült két mérkőzésből kettőn
felülkerekedniük.
Köszönjük szépen a nagykőrösi Tormás Pizzériának a csapatok számára
felajánlott ízletes pizzákat és Utasi Gabriellának
a nagyszerű képeket. Köszönjük továbbá a kilátogató rokonoknak, barátoknak és érdeklődőnek a
biztatást!

Május 12-én a szegedi Fit World
Gorillák Rugby Club mini gorilláit fogadták a nagykőrösi
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely SE U10 és U12 korosztályban versenyző tojáslabdásai
hazai pályán. A tikkasztó meleg
ellenére mind a két csapat az

Honfoglalók Rugby
Club és Törpi Rögbi
Utánpótlás Műhely SE
Fotók: Utasi Gabriella
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

A Dalmady EGYMI
köszönete

A Kinizsi FC U7 és U 9-es korosztálya sikeres
szereplése Cegléden, a Bozsik programon.

MEGHÍVÓ
KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉSRE
2018. május 25-én, pénteken, 14:00 órára.
A nagykőrösi református temető ravatalozójánál emlékezünk az
I. világháborúban 100 éve hősi halált halt katonákra, és a családi
síremlékek előtt egy emlékszalag elhelyezésével tisztelgünk.

Intézményünk „Nagykőrös a 650 éves város” tiszteletére országos rajzpályázatot hirdetett gyógypedagógiai intézmények részére. Az ország egész területéről összesen 163 db
pályamunka érkezett.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni Nagykőrös
Város Önkormányzatának, hogy támogatásával biztosította
a pályázó gyermekek jutalmazását – az ajándékokat, az emléklapokat és az okleveleket. Köszönjük a Bonduelle Central
Europe Kft. – nek, hogy az idei évben is vállalta az ajándékok
postai úton történő továbbítását, valamint a Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnak, hogy otthont adott a kiállításnak.
Köszönjük a zsűritagok és az EGYMI dolgozóinak
együttműködését, a megnyitón résztvevők, valamint a kiállítást látogató vendégek érdeklődését.
A Dalmady EGYMI közössége nevében:
Vizi Viktória
intézményvezető – helyettes

Minden kedves tisztelettevőt szeretettel várunk.
A Református Egyházközség Presbitériuma

XII. évfolyam, 21. szám • 2018. május 25.
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