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GYŐZÖTT AZ ÖSSZEFOGÁS! AZ ÉV LEGSIKERESEBB NAGYKŐRÖSI RENDEZVÉNYE!
Nagykőrösön folytatódott a Richter Egészségváros 10. évének rendezvénysorozata

Közel 6,4 millió Ft gyűlt össze
a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet javára
Folytatás lapunk 6. és 7. oldalán!

Kitüntették Nagykőrös
remek munkát végző
pedagógusait

Részletek a 15. oldalon

Részleteket erről lapunk 3. és 5. oldalán olvashatnak

MEGÚJULNAK AZ OKTÓBER 23. TÉR
ÚTFELÜLETEI!

NAGYKŐRÖS TOVÁBBRA IS
LENDÜLETBEN!
Sikeres projektet zárt a Város ismét

4. oldal

Június 14-től kezdődhet az építkezés!

4. oldal

Megkezdôdött a „Stop
Soros” törvénycsomag
parlamenti vitája

A kormánynak „Magyarország az első, ebből pedig következik az
ország szuverenitásának és biztonságának védelme és megóvása”
- mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
keddi budapesti sajtótájékoztatóján, miután a kormány áttekintette a „Stop Soros” törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó alkotmánymódosítási előterjesztést, amelyek vitája kedden kezdődött az Országgyűlésben.
A tárcavezető hozzátette: ezért támogatja a kormány annak kimondását, hogy Magyarországra idegen népesség nem telepíthető
be. Az alkotmánymódosítás rögzíteni fogja az első biztonságos ország elvét is - hangsúlyozta. Gulyás Gergely kijelentette: a magyar
állam önvédelmi képessége miatt szükség van a büntetőjog alkalmazására az illegális bevándorlás elleni küzdelemben.
A miniszter kiemelte: továbbra is támogatják, hogy az illegális bevándorlás szervezése, finanszírozása bűncselekmény legyen. A büntetőjogi szabályozással kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy
a jogban a büntetőjognál szigorúbb eszköz nincsen.
Kitért emellett arra, hogy e javaslatok miatt megszaporodtak
a külföldi támadások, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) „teljesített a legjobban”, amely két órával az előterjesztés benyújtása után máris tiltakozó nyilatkozatot adott ki.
Nyilvánvalónak nevezte, hogy Soros György Magyarországgal
szembeni lobbitevékenysége az elkövetkező időszakban is folytatódik, de reméli, Magyarország kellően erős ahhoz, hogy ez ne befolyásolja a magyar és az európai bevándorláspolitikát.
Gulyás Gergely arról is beszélt: a közelgő európai uniós csúcstalálkozón a magyar kormány szeretné elérni, hogy ne fogadják el
a kötelező kvótákat, adott esetben Orbán Viktor miniszterelnök
vétót is emelne. Szerinte azonban Angela Merkel minapi nyilatkozata kifejezetten biztató ebben az ügyben, a német kancellár állást
foglalt ugyanis a korábbi elosztás sikertelenségéről.
Kérdésre azt mondta, a magyar álláspont szerint az alaptörvény-módosítás semmilyen szempontból nem áll ellentmondásban az
uniós joggal, a „brüsszeli migrációs felfogással” azonban szemben áll.
Nem láttak olyan pontot a módosításban, amely összeütközésben
állna az uniós joggal, ezért illetéktelennek tekintik Brüsszelt ebben
a kérdésben. Remélik, hogy az uniós intézmények tiszteletben tartják a magyar szuverenitást - tette hozzá.
– mti-
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„Virágos Nagykőrösért
2018” – Pályázati felhívása
lyek, egyéb épületek környezete, kialakítása.
• Legvirágosabb Intézmény
(Közintézmények, gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi személyek környezetének
zöldfelülete, virágosítása,
fásítása, parkosítása)
• Legvirágosabb Vállalkozás
(Cégek, egyéb jogi személyek, vállalkozások környezetének fenntartása, ápolása, virágosítása)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete május
végi ülésén döntött arról, hogy
pályázati felhívást tesz közzé.
A pályázat célja: Elsősorban
azon nagykőrösi lakosok és szervezetek, intézmények, vállalkozások munkájának nyilvános
keretek közötti értékelése, elismerése, akik kiemelkedően sokat tesznek és részt vesznek a város külső megjelenésének szebbé
tételében. Ezzel elősegítve és
kialakítva egy virágos, környezetbarát, kulturált, esztétikus és
vendégváró településképet.
A pályázat díjazásánál az
alábbi kategóriákban indulhatnak nagykőrösi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek vagy intézmények vagy
nagykőrösi telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.
• Legvirágosabb Ház (Családi
házak környezete, udvara,
előkertéje, külterületi ingatlanok környezete, esztétikus
kialakítása)
• Legvirágosabb Társasház (Lakótelepek, társasházak, erké-

A pályázatok elbírálásánál
fontos szempontokat megtalálja:
www.nagykoros.hu
A pályázat benyújtásánál
szükséges a pályázó nyilatkozata, melynek értelmében a pályázatban szereplő terület a tulajdonát (bérletét) képezi, vagy azzal
határos közterület.
A nevezési lapot Nagykőrös
Város Önkormányzata címére
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér
5.) lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető,
vagy Nagykőrös Város honlapjáról (www.nagykoros.hu) letölthető formanyomtatványon.

Pályázat benyújtásának
határideje:
2018. június 30.
Részletek: www.nagykoros.hu
Figyelje a pályázattal kapcsolatos folyamatos híreinket!
A képen kedves Olvasónk,
Szabó Irmus virágai láthatók,
melyet sok szeretettel teszünk
közzé! Ha Ön is küldene képet
kertjéről, a következő címre
várjuk: info@nagykoros.hu

Gyász
Pap Ambrus (1961)
Pesti Zoltánné sz. Tóth Erzsébet (1939)
Kiss Imre (1938)
Forgó Mihály (1953)
Zombori Géza (1932)
Zatykó Albert (1941)
Szűcs Ferenc (1953)
Kongrácz Mihály (1957)
Szabó Ferencné sz. Kulcsár Mária (1930)
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Dr. Czira Szabolcs polgármester a lakosság pártján áll!

Az előző képviselő-testületi ülésen Nagykőrös
polgármestere kérte a Nagykőrösi Víziközmű

Társulatot, hogy végre számoljon el az érdekeltekkel. Juttassa vissza nekik azt a pénzöszszeget, ami a beszedettből megmaradt. Több
kérdést is intézett a szervezethez. Mikor
adja vissza azoknak a pénzt a Víziközmű, akik
már teljesítették a befizetéseket? Mikor kapja meg az az érdekelt a 94 ezer forintot, akinek
ezt még nem adták oda?
„Rengeteg pénzt gyűjtöttek. Hova lett?
– Még egyszer kérdezem. Miért kellett 69
milliót kifizetni tavaly anyagi jellegű hozzájárulásra, amikor a korábbi években ez egy
évben 7-8 millió forint volt? Csak azt kapta meg a lakosság – érdekeltségi egységen-

ként 94 ezer forintot -, amit mi odautaltunk
támogatásként.
És a többivel mi lesz? Mikor utal a Víziközmű? A többi pénzt mikor kapják meg az érdekeltek? A Víziközmű ne megállapodást írjon
HANEM ADJA ODA AZ EMBEREKNEK
A PÉNZT! NINCS SZÜKSÉGE AZ ÖNKORMÁNYZATNAK ARRA A PÉNZRE, AMIT
ŐK A LAKOSSÁGTÓL ÖSSZESZEDTEK!
AZ A LAKOSSÁGOT ILLETI. NEKÜNK
NEM KELL EZ A PÉNZ. ADJÁK VISSZA AZ
EMBEREKNEK A MEGMARADT PÉNZT!”
– kérte határozott kiállással a nagykőrösiek érdekében Dr. Czira Szabolcs polgármester.

FOLYTATJUK: AZ ÚJABB TÖRTÉNELMI
GYÔZELEM KAPUJÁBAN! (II. rész)

Vozárné Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
a helyszínen adott interjút az Önkormányzati Hírek újságnak
A Nagykőrösi Piac első ütemében a felújítás
az őstermelői részt érintette, most pedig egy
újabb nagyszabású beruházás előtt áll a piac,
idén folytatódhat a történelmi városfejlesztés.
Az Önkormányzati Hírek nem a facebookról
tájékozódik a témát illetően, inkább felkerestük az érintetteket, beszélgettünk a vásárlókkal
és a mindig friss, kiváló árut kínáló kofákkal is,
valamint interjút készítettünk a piac üzemeltetőjével, Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgatóval,
melynek második részét alább olvashatják,
folytatás előző lapszámunkból.
ÖH: Önök már megélték, hogy megújult
a piac őstermelői része. Hogyan emlékszik
vissza erre, melyet az idő is igazolt: sikeres
volt a projekt?
Vozárné Ragó Ildikó: Igen sikeres volt az
őstermelői rész korszerűsítése és ne felejtsük
el, egy irodákkal, korszerű mosdórészleggel felszerelt épület is felépítésre került, mely
igazán otthonos, barátságos. A piac I. ütem
beruházásának végrehajtása sok egyeztetés,
jó szervezés mellett valósulhatott meg a kivitelezés a piac folyamatos üzemeltetése mellett.
Munkatársaimmal most is készen állunk: Azon
kérdésekre, melyekre tudjuk a választ, készséggel tájékoztatjuk az érdeklődőket. Ütemtervet
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készítettünk annak érdekében, hogy a kivitelezésre nyitva álló feszes határidőket pontosan
tartani tudjuk. Tervet készítettünk a piac ideiglenes üzemeltetésére a kivitelezés idejére, melyet munkatársaim folyamatosan egyeztetnek
az érintett kereskedőkkel, árusokkal.
ÖH: Felkészülten várják a folytatást? Hol
lesz az ideiglenes piacrész kialakítva?
Vozárné Ragó Ildikó: Úgy gondolom mi,
az árusok és a vásárlók is felkészültünk az újabb
fejlesztésre. Engem, aki akar, elér telefonon illetve email üzenetben, tud tájékozódni, az ajtóm
nyitva áll és szívesen fordulhatnak hozzám úgy
a lakosság, mint az eladók. Ideiglenes piac két
területen kerül kialakításra a piac környékén.
Terveink szerint a Víztorony környezetében, illetve a mostani „használtcikk piacrész” helyén
kerülnek elhelyezésre az árusok. Az egyeztetések zajlanak, rugalmasan kezeljük az igényeket
és igyekszünk mindent megtenni, hogy zökkenőmentesen, a forgalmat ne csökkentve kerüljön az ideiglenes piactér kialakításra.
ÖH: Úgy tudjuk a lehetőségekhez mérten
minden segítséget igyekeznek megadni az
árusoknak, ez miben nyilvánul meg? Illetve, szinte csak pozitív, várakozással teli viszszajelzést kaptunk a fejlesztést illetően, ez is

megerősítette a csarnoképítés fontosságát,
szükségességét?
Vozárné Ragó Ildikó: Mi az első perctől
kezdve támogattuk és az átadásig azért dolgozunk, hogy akik most még kritikusabbak, azok
is lehetőségként tekintsenek erre a nagyszabású
várostörténeti beruházásra. A lakosság és az eladók támogatóan állnak hozzá. Úgy gondoltuk,
hogy részünkről is teszünk gesztusértékű lépéseket, hogy mindenki lássa, nekünk az a célunk,
hogy minden árus egy megújult környezetben
folytatni tudja az eddigi, vagy kibővített tevékenységét. Nekünk is és nekik is ez a céljuk, ez is
közös érdekünk. Ennek érdekében az ideiglenes
helyen biztosítjuk a rácsatlakozás lehetőségét,
a víz és áramvételi lehetőséget, igyekezve úgy,
hogy minden igénynek megfeleljen. Illetve minden, 2018. május 31-én érvényes bérleti szerződéssel rendelkező, kivitelezéssel területileg
érintett bérletesünk részére felajánlunk 1 hónap
bérleti díj jóváírását, az Önkormányzat kérése
alapján. Szeretném még egyszer kiemelni, hogy
akinek kérdése, észrevétele, igénye van, az a facebook helyett inkább keressen bennünket, szívesen adunk tájékoztatást.
ÖH: Van, aki még Új-Zélandon, a másik
Bulgáriában volt, amikor már a fejlesztés
első üteme zajlott, most mégis úgy kritizálja a fejlesztést, mintha szakértő lenne. Erősítsük meg újra: nem szűnik meg, nem zár be
a piac…
Vozárné Ragó Ildikó: Nem szűnik meg
a piac, egy fedett, fűtött, modern, igényes csarnoképület kerül felépítésre, a környező, városi
fenntartásban lévő utcák pedig megújulnak,
így a közlekedési feltételek is javulhatnak.
A piac nem zár be, működni fog a korábban
említett két ideiglenes helyen, a Víztorony környezetében, illetve a mostani „használtcikk
piacrész” helyén, közvetlen rálátással a felújításra. A fejlesztés mostani üteme remélhetően
ugyanolyan sikeres lesz, mint az első ütem is
volt. Kérjük árusainkat, hogy lehetőség szerint
éljenek a piaci árusítás lehetőségével az építés
alatti átmeneti időszakban is, hiszen a cél közös, a vásárlók részére biztosított legyen a jó
minőségű, friss magyar termék beszerzése.
Horváth Tibor
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MEGÚJULNAK AZ OKTÓBER 23. TÉR ÚTFELÜLETEI!

Június 14-től kezdődhet az építkezés!
Június 1-én megtörtént a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében az Október 23. téren
történő építkezéssel, útfelújítással
kapcsolatos műszaki átadás- átvétel. Mint ahogyan azt a jelen
lévő kivitelező vállalkozás, a Soltút Kft szakembere, Kovács József
elmondta, június 14-től megkezdődnek az előkészítő munkálatok
a területen. A következő héten
már aszfaltozás kezdődik.
A műszaki átadás- átvételen
jelen volt a rendőrség, a KÖVAKOM Nonprofit Zrt., a Bácsvíz Zrt., valamint a műszaki
ellenőrzést ellátó cég hivatalos
képviselője is. A Polgármesteri
Hivatal Műszaki Irodájának vezetője, Szilágyi Csaba elmondta,
hogy a pályázaton elnyert forrás

mellett jelentős önerővel járul
hozzá az útfelújításhoz Nagykőrös Város Önkormányzata, biztosítva a szükséges önerőt. A beruházás igazán indokolt, hiszen
az Október 23. tér útjai rossz
műszaki állapotban vannak.
A lakótelepen élők ingatlanjaikat a beruházás befejezése után
a modern kor követelményeinek
mindenben megfelelő módon,
remek utakon közelíthetik majd
meg. A kivitelezés természetesen
szakaszosan történik, a Soltút
értesíteni fogja szórólapokon az
érintettek körét, megadva azon
azokat az elérhetőségeket is,
melyeken a lakók a kivitelezővel
fel tudják venni a kapcsolatot.
Június 14-től tehát felvonulnak
a munkagépek az Október 23.
téren, kezdődik az építkezés.
Korábban rendkívüli kép-

viselő- testületi ülésen döntött
Nagykőrös Város Önkormányzata arról, hogy a fenti célra pályázatot nyújtanak be. A lakossági és intézményi igények,
valamint az egyes célokhoz tartozó feltételrendszereket mérlegelve a Nagykőrös, Október 23.
tér „belső” gépjármű közlekedési
útjainak felújítására, a pályázati
kiírás feltételeinek megfelelően
a szakiroda által elkészíttetett
tervdokumentáció alapján pályázat került benyújtásra.

A fejlesztés tervezett
összköltsége (bruttó):
59.746.452 Ft
Az igényelt támogatás
(bruttó): 30.000.000 Ft
Önerő (bruttó):
29.746.452 Ft
LV

Nagykőrös továbbra is lendületben!
Sikeres projektet zárt a Város ismét

Május 30-án tartották annak
a projektnek a zárórendezvényét
Nagykőrös Város Polgármesteri
Hivatalában, melynek köszönhetően újabb szilárd burkolatú utak újultak meg, valamint
kerékpárút épült a településen.
A rendezvény elején Dr. Czira Szabolcs polgármester mondott köszöntőt, és kiemelte

a beruházás fontosságát, megköszönve a projektben résztvevők munkáját.
A rendezvényen a PRO REGIO Ügynökség munkatársa, Tóth Csaba (projektmenedzser), okleveles közgazdász
tartott prezentációt a megvalósult projekttel kapcsolatban,
hangsúlyozva azt, hogy nagy
szükség volt a munkálatok elvégzésére, melyek határidőben,
remek minőségben megvalósultak a pályázati forrásoknak,
és az önkormányzati önerőnek

köszönhetően.
Az elnyert támogatás összege:
bruttó 75 105 924,- Ft volt– mivel a kivitelezési munkák megvalósítása a tervezetthez képest
kedvezőbb összegből valósult
meg, ténylegesen bruttó 67 741
401,- Ft támogatás került felhasználásra (tehát közpénz megtakarítás történt).
A támogatási intenzitás: 95%os, a támogató szervezet a Nemzetgazdasági Minisztérium volt.
A támogatás forrása: Pest megye
Területfejlesztési
Koncepció-

ja 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 20142020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési
támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzat.
A pályázathoz kapcsolódóan,
nettó 21.597.112 forint saját forrás felhasználásával kerékpárút
épült a Téglagyári utca mellett,
a felújítással egy időben.
Az utakat, és a kerékpárutat
boldogan vette birtokba a lakosság.
LV

A lelkész próbálja megtéríteni a falu iszákosát, az egyszeri földesurat:
– Nézd fiam, az alkohol az ördög műve. Vegyünk egy példát: odaraksz a tehened
orra elé egy vödör vizet és egy vödör bort. Szerinted melyikből fog inni?
– Hát... Biztos a vízből!
– Természetesen, gyermekem. És azt is tudod, hogy miért?
– Persze, atyám! Azért, mert marha!
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Szépkorú köszöntése

A centenáriumra halasztották a fejenállás bemutatását
Kállai Ambrust kilencvenötödik
születésnapja alkalmából köszöntötte Dr. Czira Szabolcs polgármester.
A városvezető átadta az Orbán Viktor Miniszterelnök Úr jókívánságait
tartalmazó emléklapot, s városunk
közösségének nevében is jó egészséget és sok boldogságot kívánt az
ünnepeltnek. A jó hangulatú beszélgetés során felidéződött, hogy a 90.
születésnap alkalmából tett köszöntéskor Ambrus bácsi fejenállással
lepte meg a gratulációra érkezőket.
Mint kiderült a fejenállás ma sem
okoz gondot, de annak bemutatását
a 100. évfordulóra halasztották. Isten éltesse Ambrus bácsit!

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:

NEM kér az Önkormányzat a Víziközmű pénzéből,
hiszen az a lakosságot illeti meg!
A csatornázással kapcsolatban felszólalt a május végi képviselő- testületi ülésen Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, aki határozottan kinyilvánította, hogy:

„Köszönjük szépen, mi, mint
Önkormányzat NEM KÉRÜNK
EBBŐL AZ ÖSSZEGBŐL!”
„Köszönjük szépen, mi, mint Önkormányzat NEM
KÉRÜNK EBBŐL AZ ÖSSZEGBŐL! Nem tartunk rá
igényt és nem is bennünket illet meg. EZ A NAGYKŐRÖSI EMBEREKET ILLETI MEG! Nekik kell. Semmi
olyan előterjesztést és javaslatot nem támogathat a képviselő-testület, vagy az Önkormányzat, hogy ez az összeg
ide kerüljön. (...) Igenis, a Víziközmű Társulat SZÁMOLJON EL AZ EMBEREKKEL, FIZESSE KI A RÉSZÜKRE.”
– jelentette ki határozottan, kiállva a csatornázásban érintett nagykőrösi tagok érdekében dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester a május 31-ei testületi ülésen.
„A Víziközmű Társulat találja meg a forrását és ami
megilleti az embereket, azt KI KELL FIZETNI MINDENFÉLEKÉPPEN.” – tette hozzá az alpolgármester.

Trianonra emlékeztek az Arany János Gimnáziumban
Június 4-e a nemzeti összetartozás napja, az összmagyarság fontos eseménye,
amikor a trianoni békediktátumra emlékezünk, amely minden tekintetben
megcsonkította Magyarországot és a magyar nemzetet. Ebből az alkalomból
a gimnázium 11.a osztálya megemlékező műsort adott elő a református templomkertben délelőtt 10 órától. A verses, zenés összeállításban a történelmi tényeket is ismertették a diákok. A műsorban felhangzott többek közt a Honfoglalás közismert dallama („Kell még egy szó”), valamint József Attila „Bús magyar
éneke” című költeménye is. A műsort követően koszorút helyeztek el a trianoni
Forrás: ARJG
kopjafánál, mely 1995 óta áll a templomkertben.

XII. évfolyam, 23. szám • 2018. június 8.
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GYŐZÖTT AZ ÖSSZEFOGÁS! AZ
NAGYKŐRÖSI
Nagykőrösön folytatódott a Richter Egészségváros

Közel 6,4 millió Ft
Hatalmas tömeg, óriási érdeklődés, kiváló programok,
ingyenes szűrővizsgálatok és
tanácsadások – sok minden
más mellett ez volt a június
2-ai Egészségváros egészségnap Nagykőrösön. Ezrek
gondolták úgy, hogy tesznek egy lépést egészségükért,
a prevencióért és ellátogatnak a rendezvényre, melyet
a Richter Gedeon szervezett,
a Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Nagykőrös Város Önkormányzatának támogatásával. Az Egészségvároshoz való csatlakozást Tankó
Ágota főigazgató pályázatával
nyerte el városunk, melyet
első pillanattól támogatott dr.
Czira Szabolcs polgármester.
Itt volt Vastag Tamás, Rudolf
Péter, Jaksity Kata, Béres Alexandra, fellépett a nagykőrösi
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kulturális központ Hip-hop
csoportja, a RELEVÉ, Horváth Melinda táncpedagógus
vezetésével, volt torna Katus
Attilával. Az Agóra Sátor és
a Richter a Nőkért Sátor egész
nap érdekes előadásokkal várta a látogatókat, akik más településekről is szép számmal
érkeztek. Igen, újra elmondhatjuk, a közös összefogás
eredménye: Nagykőrös győzött és folytatjuk!
Külön ki kell emelnünk
azoknak a lelkes nagykőrösieknek és környékbelieknek
a segítségét, akik már a délelőtt 9 órás egészségsétához
csatlakoztak, ők dupla ponttal járultak hozzá a kórháznak
szánt
adományhoz.
A kellemes sétához is rengetegen csatlakoztak, ők ténylegesen tettek nem is egy
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ÉV LEGSIKERESEBB
RENDEZVÉNYE!
10. évének rendezvénysorozata

gyűlt össze
„lépést” az egészségükért. 10
összegyűjtött Richter egészségpont után szendvicset
kaptak ajándékba a résztvevők, melyet a kórház kiváló
szakemberi készítettek beleadva szeretetüket.

Nagykőrös ismét megmutatta,
mire
képes,
ha összefognak az emberek, a június 2-án megtartott Egészségváros napon
összesen 6.382.100 Ft gyűlt
össze, melyből a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
a szemészeti osztályra szemészeti réslámpa beszerzését tervezi.
A Richter 2 millió forintos
adományalapjához tehát sikerült összegyűjtenünk további
közel 4,4 millió forintot, mellyel városunk benne van a 10

Tisztelt
Nagykőrösi
Polgárok!
Szeretném megköszönni magam, intézményünk valamennyi dolgozója és
nem utolsó sorban az elmúlt években
nálunk gyógyuló betegek nevében azt
az összefogást, amely fényesen bizonyította számunkra, hogy a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézetet Önök magukénak érzik,
tenni akarnak és tudnak is érte.
Tankó Ágota főigazgató
és valamennyi munkatársa

legtöbb pénzt összegyűjtő település sorában. Ez azt jelenti,
hogy a 10 év alatt, amióta zajlik ez a rendezvénysorozat,
az egyik legtöbb pénzt összegyűjtő település Nagykőrös.
Ez óriási eredmény. minden
helyi és városunkba érkező
kilátogató, fellépő, szervező, támogató közös sikere.
Az adománytáblát 17:30-kor
a nagyszínpadon vehette át
Tankó Ágota főigazgató és
dr. Czira Szabolcs, városunk
polgármestere, majd minden szervezőt, segítőt felhívtak maguk mellé a színpadra,
hiszen ez igazi csapatmunka volt.
Együtt sikerült, köszönjük
mindenkinek, aki hozzájárult
ahhoz, hogy Nagykőrös ismét
győzött!
Horváth Tibor
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Elégedettek a nagykőrösiek
a városvezetéssel:
NEM volt lakossági panasz a május
végi Közmeghallgatáson
A május végi önkormányzati képviselő- testületi ülés előtt
Közmeghallgatást tartottak, melyen nem hangoztak el kérdések,
észrevételek, panaszok a lakosság részéről. Így elmondható,
hogy az irány helyes, Nagykőrös
napról napra fejlődik, melyet
a lakosság is érzékel, ezért nem
jelentek meg a lakosok a Közmeghallgatáson.
LV

Híreinket,
képgalériáinkat
kövesse nyomon
továbbra is
az Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös facebook
közösségi oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu
városi honlapon!

Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

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

Verekedés volt
a Nagykőrösi Piac hátsó
részén található kocsma/
büfé területén!

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

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200
Hirdetés
Nyiri Húsbolt Kft.
*NRRTSG+ T 
NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00
14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ! jún. 12–16.
Juhbeles virsli
Páros debreceni
Lecsókolbász
S. comb lapocka
Házi májas
Házi turista
Házi szalámi

1450,-/kg
1350,-/kg
790,-/kg
930,-/kg
1390,-/kg
1690,-/kg
1490,-/db

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

!@MJJēQSXēU@KHRkYDSGDSũ

$]DNFLµDN«V]OHWHUHM«LJ«UY«Q\HV1\RPGDLKLE£N«UWIHOHOĎVV«JHWQHPY£OODOXQN

Hirdetés

BOTRÁNY!

Sajtóinformációnk szerint többen összeverekedtek a Nagykőrösi Piac hátsó részén található
kocsma-büfé területén, ezzel kapcsolatban az Országos Rendőr-főkapitányság
Kommunikációs
Szolgálatához fordultunk, az alábbi tájékoztatást kaptuk:
„A jelenleg rendelkezésre
álló adatok szerint 2018. június
1-jén 13 óra 30 perc körüli időben, a Nagykőrös, Kálvin tér
1. szám alatt lévő büfében szóváltást követően többen bántalmazták a sértettet, egy 52
éves ceglédi férfit. A kiérkező

rendőrök a helyszínről három
felnőttkorú férfit állítottak elő.
A sértett az elsődleges adatok
szerint könnyű sérülést szenvedett a bántalmazás következtében.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányságon garázdaság vétség
elkövetésének gyanúja miatt
indult nyomozás a történtek
tisztázása érdekében.” Lapunkat András Tamás r. őrnagy, sajtószóvivő tájékoztatta.
Mellékes információ, de ez
éppen az a kocsma, melynek
„védelme érdekében” Tornyi
Béla éppen egy nappal előtte,
a testületi ülésen szót emelt és
aláírásgyűjtés is volt, hogy amíg
az asszonyok bevásárolnak, addig a férfiak megihatnak egy
forró csokit és újságot olvashatnak. Hogy az újságolvasás, vagy
a forró csoki miatt verekedtek-e
össze, azt egyelőre nem tudjuk…

Történelmi siker
a Kinizsinél:
Mindkét felnőtt
labdarúgó csapat
bronzérmesként zárt!
Kiváló évet tudhat maga mögött a Nagykőrösi Kinizsi FC, hiszen
a 2017/2018-as szezonban immár hivatalosan is mindkét felnőtt
együttese a harmadik helyet szerezte meg. A tavaly még éppen a Pest
megyei első osztályban bennmaradó Kinizsi elsőszámú csapata, idén
megduplázta pontjainak számát. Ezzel a megye legnagyobb előrelépést produkálva zárt a harmadik helyen, 16 csapat közül. A Kinizsi
II. is javított, hiszen tavaly ötödik helyen végeztek a Pest megyei bajnokság harmadosztályában, idén viszont meglett a bronz!

Az éremátadót a Kinizsi pályán
2018 június 12-én tartják kedden, 18:00-tól.
A „Kinizsi család” vár minden kedves
szurkolót az évzárásra!
8
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Több mint 20 éve:
ALEXA DIVAT NAGYKŐRÖSÖN
megtalálható üzletünkben ezeken kívül számos
más hazai gyártású márka is, például: Rouge, Blue
Nature, La Pierre és Twister jeans.
Férfi márkáink: Devergo, Retro és tavaly bevezettük új márkánkat, az
s.Oliver-t.

– Mit gondol,
miért ilyen sikeres
mind a mai napig az
Alexa Divat Nagykőrösön?

aki kötődik is ehhez a területhez. Akkoriban a család
és a gyermekeim nevelése töltötte ki elsősorban az
életem, így vállalkozásomat csak 2014-től bővítettem először Kiskunhalason,
majd 2017-től Kecskeméten
újabb két üzlethelyiséggel.

– Milyen termékekkel és újdonságokkal
várja vásárlóit Nagykőrösön?
Az Alexa Divat Nagykőrösön,
a Ceglédi út 5/A alatt ezúttal
már kibővített területen várja vásárlóit. A vendégek körében igen közkedvelt butik a város szívében mindig divatos,
jó minőségű termékeket kínál
már több mint 20 éve, nőknek,
férfiaknak egyaránt, igen segítőkész kiszolgálással, kellemes
hangulatú vásárlást biztosítva.
Az üzlet vezetőjét, Juhász Gyuláné Nagy Katalint kérdeztük
a kezdetekről, változásokról,
újdonságokról és jövőbeni terveiről.

– Huszonhárom éve az
egyik legnépszerűbb üzlet
a város szívében az Alexa Divat. Beszélne a kezdetekről?
– Minden Lajosmizsén kezdődött 1991-ben, ott nyitottam
meg ugyanis első üzletemet,
majd Nagykőrös felé terjeszkedtem, így 1995-ben, itt a városban, a Ceglédi úton megnyílt
az Alexa Divat, immár 23 éve.
A helyiséget nagyobbik leányomról, Alexáról neveztem el,
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– A minőség nagyon
fontos számomra, így vezető
márkákkal dolgozunk együtt,
ahol a színvonal garantált, egyedi, divatos ruhákat, kiegészítőket
kínálunk nőknek és férfiaknak
egyaránt. A vevők igénye szerint
idén bővítettem a nagykőrösi
üzletet és átalakítottam az árukészletet, például cipőket is az ő
kéréseiknek megfelelően kezdtem el forgalmazni. Újdonság
még, hogy az utóbbi időben férfi
vásárlóinkra is egyre nagyobb
hangsúlyt próbálunk fektetni.
A legfőbb női ruha márkáink: Mayo Chix, Amnesia, de

– Kiemelném, hogy
nagyon szeretem ezt az
üzletet, mivel nagyon jó
kapcsolatokat alakítottam ki a vevőkkel a több
mint 20 év alatt. Mindig figyelembe veszem
a különböző igényeket
és kéréseket, s próbálok megfelelni ezeknek,
a körülményektől függően. Nagyon pozitív visszajelzéseket kapok, hálisten
bizalommal fordulnak felém
a vendégek, ha bármire szükségük van. Külön örömmel tölt el,
hogy egyes vásárlók a kezdetektől fogva velünk vannak, mind
a mai napig rendszeresen betérnek hozzánk.
A kiszolgálás számomra nagyon fontos, így erre külön odafigyelek. Munkatársként mindig
próbálok olyasvalakit választani,
aki legalább annyira elhivatott
a kereskedelem iránt, mint én.
A nagykőrösi üzletben Andikával már közel 15 éve dolgozunk
együtt, biztos vagyok benne,
hogy az ő mindig mosolygós
személyének és kedvességének
is köszönhető az üzlet sikere.

Kibővített üzlethelyiségben és megújult árukészlettel várjuk továbbra is kedves vásárlóinkat.
Forduljanak hozzánk
bizalommal!
Lejegyezte: Beretvás Judit
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Vidám programok
Gyermeknap alkalmából:
Tarkabarka Gyermekfesztivál
A gyermekeké volt Nagykőrös központja június 3-án, ahol az elmúlt
évek hagyományainak megfelelően nagy sikerrel rendezték meg
a városi programot. Mindenki megtalálhatta a neki leginkább kedves elfoglaltságot, az igazán széles repertoárban. Íme, egy kis képes
ízelítő mindebből, részletek, képek még az Önkormányzati Hírek facebook oldalán.
LV
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KIVÁLÓ DIÁKOK
polgármesteri fogadása
Az idei évben is a hagyományoknak megfelelően tüntette ki Dr. Czira Szabolcs polgármester Nagykőrös
legkiválóbb diákjait, akik rekord létszámban vehették át a díszokleveleket és ajándékokat. Mintegy ötszáz
tanuló kapott elismerést. A kitüntetések átadását követően megvendégelték a tanulókat. Szeretettel gratulálunk a kitüntetett diákoknak, szüleiknek, és felkészítő tanáraiknak az elért szép sikerekhez, és kívánunk
nekik kellemes szünidőt, jó pihenést a nyárra. Képgalériánk facebook oldalunkon látható. Részletes beszámoló, a kitüntetett diákok névsorai később az Önkormányzati Hírek lapszámaiban.
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PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S
Nagykőrös Város képviselőtestülete május végi ülésén
döntött arról, hogy az elmúlt
évek hagyományainak megfelelően pályázatot ír ki az épített
örökség helyi értékeinek védelmével kapcsolatban adható
önkormányzati támogatásról.
A közzétett pályázati felhívás
célja az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése
érdekében, a védett értékeknek
megóvása által. Nagykőrös Város
Önkormányzata a településen
a művi érték megőrzésre érde-

mes épületek közterületre, vagy
közcélú magánterületre néző
homlokzatának felújítása érdekében végzett munkák költségeit
pályázati úton elnyerhető támogatással segíti 2018. évben is.
Támogatható tevékenységek:
Támogatásban
részesíthetők
azon fenntartási és felújítási munkák, amelyek elvégzése
a város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték, karakter megvédését,
fenntartását vagy helyreállítását
célozzák.
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. augusztus 17.

Az alábbi szervek illetékesek
abban az esetben,
ha zavaró szaghatást,
bűzt érzékelnek!
Több bejelentés érkezett, és a május végi
képviselő- testületi ülésen is téma volt, hogy
a lakosság Nagykőrös bizonyos területen igen
kellemetlen szagokat, bűzt érez.
Az alábbi szerveknél tehetnek bejelentést „bűzügyben”:
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest Nagy Diófa utca 10-12.
e-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
Tel.: 06-1-478-4400
Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi
és Műszaki Biztonsági Hatóság Műszaki
Biztonsági Osztály 1535 Budapest Pf. 922.
e-mail: budapest@mkeh.hu Tel.: 06-1-4585-926

A pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat Nagykőrös
Város főépítésze a benyújtási határidőt követő 30 napon belül véleményezi, és jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjeszti.
Sikeres pályázat esetén a támogatás felhasználásának határideje: 2019. június 30.
A pályázatok benyújtásához
szükséges
Támogatásigénylési
adatlap és mellékletei beszerezhetők Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Főépítészétől (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. sz.), vagy
az önkormányzat honlapjáról
(www.nagykoros.hu) letölthetők.

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. MÁJUS 31-I ÜLÉSÉN
ALKOTOTT RENDELETEI
• Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Nagykőrös Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, központi támogatások elszámolásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról
• Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a háziorvosi körzetekről szóló 12/2011. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
• Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nagykőrösi újszülöttek város polgárává
fogadásáról szóló 29/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
NAGYKŐRÖS, 2018. június 1.
Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377
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Lapzártánk időpontja: hétfő
12 óra.
Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. június 4-től
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
2018. június 11-től
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, 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
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér
2018. június 9-10-én
DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06/20-914-13-33
2018. június 16-17-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

A MI Piacunk!

Az Önkormányzati Hírek kilátogatott a nagykőrösi Piacra, hogy az árusokkal beszélgessünk, hiszen olyan rémhíreket lehet a facebookon olvasni, melyek minden alapot nélkülöznek. Szinte kivétel nélkül örülnek a fejlesztésnek az árusok, és ami a legfontosabb, folytatni akarják az
eddig végzett tevékenységüket, itt helyben, egy megújult, modern Nagykőrösi Piacon. Következő lapszámainkban folyamatosan olvashatnak
véleményeket azoktól, akiktől igazán hiteles információkat kaphatunk a témában.

Pécsi Éva: „Én nagyon örülök neki, legalább nem fagyoskodunk, meg csak haladunk a korral. A lakosság is kényelmesebben tud vásárolni, legalább többen kijönnek, nem kell féltenie
a hölgyeknek sem a hajukat. Jó lesz a piaccsarnok, optimisták
vagyunk. Én is hallottam, hogy azt terjesztik, „megszűnik a piac”,
nem fog megszűnni, Nagykőrösnek, egy városnak kell a piac. Én
biztosan folytatni fogom, 36 éve itt vagyok és szeretnék is, amíg
élek itt maradni.”

Bisztricsány Zoltán: „Én, mint árus kicsit „ tartományos „ vagyok
a hely miatt, hogy hova, milyen helyre fogunk kerülni. Szeretném
folytatni, várom, optimista vagyok, látja az ember, hogy kellett,
hogy legyen fölújítás, nyilvánvalóan a korszerűsítés. Egészséges
izgalommal várjuk, hogy hova fogunk kerülni. Várjuk nagyon és
az jó lesz, hogy nem kell paravánt felállítani rossz időben sem,
a fűtött csarnok tökéletes lesz télen is. Attól nyílván nem kell félni, hogy megszűnik a piac.

Folytatjuk! További nyilatkozatokat olvashatnak következő lapszámainkban!
Hirdetés

Horváth Tibor
Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

3999 Ft

7999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

MŰSOR
2018. június 7.
19 óra Könyvklub (szinkronizált, színes
amerikai vígjáték)
2018. június 8.
15 óra Szaffi (magyar nyelvű, színes magyar
rajzfilm, digitálisan felújított változat)
17 óra Átejtve (szinkronizált, színes, amerikai
romantikus vígjáték)
19 óra Könyvklub (szinkronizált, színes
amerikai vígjáték)
2018. június 10.
15 óra Szaffi (magyar nyelvű, színes magyar
rajzfilm, digitálisan felújított változat)
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17 óra Átejtve (szinkronizált, színes, amerikai
romantikus vígjáték)
19 óra Könyvklub (szinkronizált, színes
amerikai vígjáték)
2018. június 11.; 12.
17 óra Átejtve (szinkronizált, színes, amerikai
romantikus vígjáték)
19 óra Könyvklub (szinkronizált, színes
amerikai vígjáték)

17 óra Túl Szexi Lány (szinkronizált, színes,
kínai-angol vígjáték)
19 óra Szörnyek és Szerelmeik (angol nyelvű,
színes olasz-francia-angol fantasy)

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

2018. június 14.
15 óra Szaffi (magyar nyelvű, színes magyar
rajzfilm, digitálisan felújított változat)

Online jegyfoglalás:
artmozi.korosikultura.hu
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FIGYELEM!

Hirdetés

AKCIÓS FIX TAKARÉK
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

Sok szeretettel várják a gyermekeket
bélyeges foglalkozásra!

FIX 7,99%-OS ÉVES
KAMATTÓL¹

THM:
9,16-17,13%*

A Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ Rácz József
Galériájában június végéig látogatható az a bélyegkiállítás,
amelyben mesék a bélyegeken,
gyerekek a bélyegeken témák
mellett bélyeggyűjtő gyerekek
különböző témákat bemutató
összeállításai láthatók.

A szervezők a június 3-i
megnyitóhoz hasonlóan
tárlatvezetésre és játékos
bélyeges foglalkozásra, be-

szélgetésre várják a gyerekeket június 13-án és 14én 10-14 óráig.
Angyal Erzsébet,
a MABÉOSZ Ifjúságért
Szakosztálya elnöke

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.

Rögbi: Bajnoki ezüstérmesek a Honfoglalók
Fotó: Hidvégi János Gábor

Fotó: Szűcs Bernadett

Egy rendkívül aktív tojáslabdás
napot tudhatnak a hátuk mögött
a nagykőrösi Honfoglalók Rugby
Club és Törpi Rögbi Utánpótlás
Műhely SE fiatal sportolói.
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A napot június 2-án a mini
korosztály küzdelmei indították
az Ifjúsági Sporttelepen. Törpi
Rögbi szekciónk két barátságos
mérkőzést vívott az Esztergomi
Vitézek RAFC ifjú reménységeivel. A korosztályba feljátszó
csapatunk rendkívül jól vette az
akadályokat, de a kiváló villanások ellenére sajnos alulmaradt
a küzdelmekben.
A nap fő attrakciója talán mégis a Junior Rögbikupa-döntő volt,
amelynek apropóján a szezonban

már harmadszorra néztek egymással farkasszemet a Honfoglalók
és a Vitézek. A nagykőrösi zöldek
őrült iramot diktáltak az első perctől kezdve és csak a szerencsén
múlott, hogy ezúttal a 70. percben
nem feléjük billent a mérleg nyelve.
A köztudottan ki-ki mérkőzésen,
hajszál híján ugyan, de az északiak győzedelmeskedtek és szerezték meg a kupagyőzelmet, így tíz
éve vándorló Tiberius Bus kupát.
A szezonzáró esemény közel 200
szurkolót és érdeklődőt vonzott
a sportpályára.

A bajnoki ezüstérmes nagykőrösi csapat névsora (álló sor, balról jobbra): Tóth Dániel (edző),
Nyerges Ádám, Mészáros Attila,
Tóth Dávid, Szentpéteri Levente,
Caiezza Márió, Szőke Péter, Tohai
Dávid, Pintér Béla, Szűcs Bence,
Nagyszombati Zoltán, Szőke Szabolcs. (térdelősor, balról jobbra):
Csicsó Szilárd, Szőke György, Király Kevin (c), Perlaki Márton, Gál
Krisztián, Ge Dennis, Pintér Imre,
Barta Dávid, Petrák Roland, Pálfi
Rajmond, Tercsi Sándor.
EREDMÉNY: Honfoglalók RC
17–24 Esztergomi Vitézek RAFC
Köszönjük a kilátogató szurkolóknak a bíztatást; Kraus Gabriellának, Hidvégi János Gábornak
és Szűcs Bernadettnek a kiváló
fotókat; a szülőknek az egész éves
támogatást és a sok segítséget az
esemény megszervezéséhez, a Gömöri és Kőházi-Kis családoknak
a mérkőzésre készített finom falatokat; a Pintér Étteremnek és Hotelnek a sportpálya gyepének rendbetételét a mérkőzés előtt.
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás
Műhely SE
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SZERINTEM…
Jelenleg folyik a nagykőrösi piacfelújítás, csarnoképítés, útfelújítás előkészítése, a lakosság körében a rekonstrukció híre gyorsan népszerűvé vált. Ezzel kapcsolatban az Önkormányzati Hírek ezen a héten is interjúkat készített a nagykőrösi vásárlókkal.

Fotók: Beretvás Judit

Demcsik Dénes: „Nagyon örülök a piac felújításának. Sőt! Az
utak felújításának, a környező utcák korszerűsítésének meg még
jobban, ez természetes dolog. Örültem annak is, amikor az őstermelői rész megújult, az is szép lett. Jó lesz a csarnoképület is,
télen legalább be lehet jönni, ott nem fog esni az eső, a hó, kisgyermekeseknek is sokkal kényelmesebb lesz. Én magam szinte
hetente vásárolok itt, a Nagykőrösi Piacon, ami a konyhára szükséges, azt itt szerzem be, mindent hamar megtalálok”.

XXXIII. GEO ESTEK
A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ bemutatja!
Oláh Róbert Geográfus- történész Hidrokémia és geokémia avagy a víz és
kőzet közötti kapcsolat az alkalmazott hidrogeológiában című előadását!
2018. 06. 13. és 16. 17 óra, a kulturális központ klubszobájában
A maratoni előadás keretében a látogatók a felszín alatti vizek életébe
nyerhetnek bepillantást, mely mellett a geológiai problémákra és megoldásaikra keressük majd a válaszokat közösen.
A belépés ingyenes!

A NAGYKŐRÖS VÁROSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
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

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
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Kozi Béla: „Majdnem minden piacnapon kijövünk ide, a Nagykőrösi Piacra. Várjuk nagyon, láttuk az Önkormányzati Hírek folyóiratban a csarnoképület tervrajzát is, természetesen örülünk a fejlődésnek, az útépítésnek. Nagyon fontos lenne a körforgalom megépítése
is. (az Ady Endre út és a Kecskeméti út nem városi fenntartású, így
a város önkényesen ahhoz nem nyúlhat hozzá – a szerk.). Jó, hogy
a közlekedési feltételek azért javulnak a környező utcák felújításával.
Fontos lenne még parkolókat kialakítani. A Piaccal és az elképzelésekkel amúgy meg vagyunk elégedve. Nagyon jó lesz, hogy télen is
lehet vásárolni kényelmesen mostantól, a csarnoképület fontos beruházás. Mis is kijövünk utána is, továbbra is a nagykőrösi árusoktól
vásárolunk, őket támogatjuk.”
Horváth Tibor

Szeretettel gratulálunk Nagykôrös
Város kitüntetett pedagógusainak!
Június 3-án a Kiváló Diákok polgármesteri fogadását megelőzően
Fodor Gábor, a Ceglédi Tankerület
igazgatója díjakat adományozott
Nagykőrös Város pedagógusainak.
Ők kapták a megtisztelő címeket:
PEDAGÓGUSI MUNKÁT
ELISMERŐ OKLEVELEK
Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
• Gönczi Sándorné
• Sánta Ferencné Hídvégi Éva
• Erdeiné Fakan Erika
• Danka Gyuláné Langó Éva
Nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskola
• Némethné Nagy Klára
• Hegedűs Károlyné
• Máté Zsuzsanna
• Szűcsné Zoboki Erzsébet
• Tóth Andrea
• Józsáné Varga Margit
Nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola
• Barabás Erika
• Takács Judit
• Fakan Melinda
Dalmady Győző Óvoda,
Általános Iskola és EGYMI
• Várkonyi Katalin
• Ambrus Zoltán Csabáné
• Józanné Leskó Gabriella
Weiner Leó Zeneiskola és AMI
• Ádám Magdolna
• Gyürü Veronika

• Szládekné Zakár Csilla
(iskolatitkári elismerés)
PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉREM
Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola
• Danóczi Gáborné

KIVÁLÓ PEDAGÓGUS DÍJ – 2018
Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános
Iskola
• Dr. Szencziné Tamási Ágnes
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