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FOLYTATJUK!

Csodaszépek olvasóink kertjei
is- Nevezzen Ön is a Virágos
Nagykőrösért pályázatra!

MEGÚJULT A CIFRAKERTI
PARKOLÓ

Nagykőrös Városa csodálatosan pompázik, gyönyörű virágok, és zöld növények díszítik a közterületeket és persze a lakók házainak udvarait, előkertjeit. Nagykőrös városvezetése
mellett a lakosság is igen sokat tesz azért, hogy egy igazán
színpompás, virágos településen élhessünk.
Nagykőrös Városa idén is nevez a Virágos Magyarországért versenyre, a lakosság pedig június 30-ig jelentkezhet
a Virágos Nagykőrösért pályázati kiírásra.
Ezzel kapcsolatban minden részlet megtalálható a Város
hivatalos honlapján: www.nagykoros.hu, bővebb információ
az alábbi telefonszámon kérhető: 30-9-670-313, vagy írjon nekünk e-mailt: sajto@nagykoros.eu, küldjön be Ön is képeket
kertje szépségeiről!
Lőrinczy Veronika
Muskátlis képek: Erdei Erzsébet, Nagykőrös, Határ utca

Megújult, új aszfaltszőnyeget kapott a Cifrakertnél található parkoló rész. Hét elejére el is készült a beruházás, a parkolási, közlekedési feltételek is javultak. Akik rendezvényre érkeznek, vagy csak felfrissülni egy fárasztó nap után,
ezentúl már egy szép, kényelmes parkolóban tudhatják autójukat, amíg ők a teljesen megújult Cifrakertben időznek.
Ez is egy fontos kivitelezés volt, sokan igényt fogalmaztak
meg a felújításra vonatkozóan.
HT
- Lépésről lépésre haladunk, köszönöm mindenkinek,
aki ebből a munkából részt vállal. Azért dolgozunk, hogy
városunk, Nagykőrös napról napra szebb és élhetőbb legyen, köszönöm mindenkinek, aki ebben minket támogat.
– mondta el a helyszínen dr. Czira Szabolcs polgármester az
aszfaltszőnyeg terítésekor.

Hamarosan eltûnnek
a képeken látható kátyúk
az Október 23. téren!
Lapzártánkat követően, június 14-én vonultak fel a kivitelező
vállalkozás munkagépei az Október 23. térre, ahol megkezdődnek a rekonstrukciós munkálatok. Így eltűnnek a képeinken is látható kátyúk, az aszfaltozás a tervek szerint már a jövő héten, június
18-tól megkezdődik. A fejlesztés tervezett összköltsége (bruttó):
59.746.452 Ft, a kapott támogatás (bruttó): 30.000.000 Ft, az önerő (bruttó): 29.746.452 Ft. Az építkezés idejére kérik a lakosság
szíves megértését, és türelmét. Az út Önöknek, Önökért épül! LV

ZÁGRÁB NÁNDOR MÁST SEM CSINÁL,
MIÓTA NAGYKŐRÖSÖN POLITIZÁL,
CSAK HAZUDOZIK!
Részletek lapunk 7. oldalán!

ÖNNEK IS JOGA VAN TUDNI!
Dr. Czira Szabolcs polgármester nyíltan kiállt
a Víziközmű tagok, a nagykőrösi polgárok érdekében!

Részletek lapunk 9. oldalán!

A MOSTANI STOP SOROS
TÖRVÉNYJAVASLAT A LEGSZIGORÚBB

Illusztráció
Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti
államtitkára szerint a mostani Stop Soros törvényjavaslat
a legszigorúbb, mert büntethetővé tenné, ha valaki szervezi,
elősegíti az illegális bevándorlást, tehát arra buzdítja a bevándorlókat, hogy játsszák ki

az uniós vagy a magyar törvényeket.
„A VÁLASZTÁS EGYÉRTELMŰ
ÜZENETE VOLT, HOGY A BIZTONSÁGI SZEMPONTOKAT ÉRVÉNYESÍTENI KELL, ÉS AZ ELLENZÉKI
PÁRTOK NEM ÉRTETTÉK MEG
EZT AZ ÜZENETET.”

Az államtitkár pénteken az
M1 aktuális csatornán az ellenzéki pártok „Stop Sorosra”
adott reakcióiról úgy fogalmazott: örülnének, ha lennének ellenzéki pártok, amelyek megváltoztatnák korábbi véleményüket.

De ennek még nem látni nyomát, mert volt egy többpárti
egyeztetés a belügyminiszter és
az igazságügyi miniszter részvételével, ahol egyetlen ellenzéki
párt sem jelezte, hogy támogatná a törvényt – tette hozzá.
Dömötör Csaba úgy értékelt:
a választás egyértelmű üzenete
volt, hogy a biztonsági szempontokat érvényesíteni kell, és
az ellenzéki pártok nem értették meg ezt az üzenetet.
Azzal kapcsolatban, hogy
Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője szerint a „Stop Soros”
egy „lex Helsinki Bizottság”, az
államtitkár azt mondta: a törvényjavaslatnak a kormány álláspontja szerint nincs köze
a civilekhez.
Amiről szó van – folytatta –, az „az embercsempészet
egy formája”, hogy jogi és más
eszközökkel segítik az illegális
bevándorlást, és „a kormány
nem fogja tétlenül nézni, hogy
gyengítsék az ország biztonságát”.
(MTI)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a közeli és távolabbi rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, akik megtiszteltek azzal,
hogy eljöttek drága halottunk

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Vaszkó Mihályné szül. Harmati Piroska

Dr. Bende János
temetésére, sírjára koszorút, virágot helyeztek, illetve bármilyen
formában együttérzésüket fejezték ki, mélységes fájdalmunkban.
Tied a csend, a nyugalom, mienk a könny, a fájdalom. Akartunk
mi annyi jót és szépet, de a sors mindent összetépett!
Legyen békés, csendes nyugalmad!
A gyászoló család

Gyász
Kiss Józsefné sz. Ferenczi – Mészáros Erzsébet (1921)
Mohella Rozália (1931)
Szedlacsek Józsefné sz. Sági Margit (1956)
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temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, jelenlétükkel kifejezték együttérzésüket és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a drága
jó feledhetetlen férj, édesapa, nagyapa

Zatykó Albert
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk dr. Tanai
Andrea háziorvosnak odaadó munkájáért.
A gyászoló család

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

„NINCS SZÜKSÉGE AZ ÖNKORMÁNYZATNAK
ARRA A PÉNZRE, AMIT ÔK (VÍZIKÖZMÛ)
A LAKOSSÁGTÓL VISSZASZEDTEK. NEKÜNK NEM
KELL EZ A PÉNZ, ADJÁK VISSZA AZ EMBEREKNEK”

!

A május 31-ei testületi ülésen
újra kiemelt téma volt a nagykőrösi Víziközmű Társulat ügye.
Egy biztos, a nagykőrösi városvezetés a tagok, a polgárok
oldalán áll ebben a fontos, komoly ügyben, dr. Czira Szabolcs
polgármester, dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester és a FIDESZ-KDNP települési képviselői sok kérdést intéztek Kustár
Tamás Balázshoz, az ellenzékiek
vagy meg sem szólaltak az ügyben, vagy az Önkormányzatot
támadták, bírálták, miközben
a Víziközmű Társulat levélben
írta meg, hogy az Önkormányzatnak semmi köze a Víziközmű
Társulathoz.
A csatornaüggyel kapcsolatban a május 31-ei testületi
ülésen, a Víziközmű Társulattal
kapcsolatban dr. Czira Szabolcs
polgármester egyértelműen kiállt a nagykőrösi lakosok, a tagok mellett, íme, néhány elhangzott gondolat a városvezetőtől:
Mi is azt szeretnénk, hogy
mihamarabb lezáródjon ez
az ügy, igenis, amit összeadtak az emberek, kapják meg,
ami fölgyülemlett a Víziközmű Társulatnál. Mi ezt kérjük és követeljük.
Rengeteg pénzt beszedett
a Víziközmű Társulat és
mindenki várhatja, hogy az
elszámolásnál visszafizetik.
Mindig azt mondtuk, számoljon el a tagok felé a Víziközmű Társulat.
Mi, amit annak idején, pályázati pénzen 558 millió
forintot nyertünk, azt a jogszabálynak megfelelően út-
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építésre fordítottuk, és ezt az
összeget utána pedig a lakosság részére támogatásként
kiutaltuk, gyakorlatilag az
önkormányzat
teljesítette
azt, amit vállalt.
Itt csak azt kapta meg
a lakosság, amit mi odautaltunk. És a többi mikor lesz?
Ő (a Víziközmű Társulat) ne
megállapodást írjon, hanem
adja vissza az embereknek
a pénzt!
Nincs szüksége az Önkormányzatnak arra a pénzre,
amit ők a lakosságtól visszaszedtek. Nekünk nem kell ez
a pénz, adják vissza az embereknek.
Mi, önkormányzat tisztességgel, becsülettel lerendeztük. Van, aki utat is kapott,
van, aki pénzt is kapott.
Ne kezdjük az Önkormányzatot tuszkolni, mi teljesítettünk egyedül. (…) Nekünk
a Víziközmű pénze nem kell.
Azokat illeti, akik ezt befizették. Tessék azoknak odaadni, oldják meg.
A Víziközmű Társulat, ahogy
ki tudta fizetni az 558 millió
forintot, fizesse ki az ott lévő
pénzt. Itt többszáz millió
forintról beszélünk, ami eltűnt. Hova lett?
Ne az Önkormányzatot sarazza (Zágráb Nándornak
címezve- a szerk.), mi pontosan teljesítettük, amit ígértünk. Mi 558 millió forintos támogatást nyújtottunk
azoknak a polgároknak, akik
ebben a Víziközmű Társulatban részesek voltak.
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Nem igaz, hogy én visszakértem a pénzt! (…) Nem
visszakértem, hanem számoljon el! Számoljon el ezzel az 558 millió forinttal az
Önkormányzat felé, mert az
Önkormányzat ilyen határozatot hozott, hogy írásbeli
elszámolást kértünk. Én nem
visszakértem a pénzt, örültünk, hogy odaadtuk az embereknek.
Még egyszer bejelentve, tizedszer bejelentve: az Önkormányzatnak, a lakosság
által befizetett pénzre nincs
szüksége, mi nem kérjük. Intézze el a befizetőkkel a Víziközmű Társulat!
Figyelmesen elolvasva is
egyértelmű, hogy a városvezetés a nagykőrösi emberek oldalán áll, ahogy eddig is,
ezután is: megvalósult a csatornázási projekt, több, mint 60

!

utca kapott aszfaltburkolatot és
közel 558 millió forint támogatást adott a Víziközmű Társulat részére át az Önkormányzat,
hogy azt támogatásként a tagok
kapjanak meg. A közel másfél
órás vita, eszmecsere után dr.
Czira Szabolcs polgármester módosítást kezdeményezett Kustár
Tamás Balázs sürgősségi indítványával kapcsolatban. Minden
jelenlévő képviselő megszavazta a módosító indítványt,
mely szerint az Önkormányzat
nem kéri a Víziközmű pénzét,
azt fizessék ki az embereknek,
a tagoknak és kötelezték Kustár
Tamás Balázst, aki 10 éve delegált tagja az Önkormányzatnak a Víziközmű Társulatban,
hogy a felmerült kérdésekre
részletes, alapos válaszokat adjon a következő testületi ülésre,
a beadási határidő június 15-e.
Horváth Tibor

MEGHÍVÓ SZOBORAVATÓRA
Nagykőrös Város Önkormányzata tisztelettel
és szeretettel meghívja Önt

2018. június 29-én,
Arany János és családja szoborkompozíció
avatási ünnepségére,
a Hősök terére, 9.30 órára.
• Himnusz. Közreműködik Horváthné Szabó Anett, népdalénekes.
• Dr. Czira Szabolcs, polgármester köszöntője.
• Emlékplakett átadása Szabó György, szobrászművésznek.
• Gera Zsuzsanna, a Kárpát-Medencei Magyar Középiskolai
Arany János Balladamondó Verseny Ezüst-díjjal kitüntetett
versenyzője Arany-verseket szaval.
• Dr. Prőhle Gergely, a Petőﬁ Irodalmi Múzeum főigazgatójának
avatóbeszéde.
• A nagykőrösi Gregus Tárogató Kvartett műsora.
• Az Arany-szobor leleplezése. Népdalcsokrot énekel Horváthné
Szabó Anett, népdalénekes.
• Szobor megáldása a történelmi egyházak által. Áldást mond
Szabó Gábor, református lelkész-elnök, a szobrot felszenteli
Hernádi László, katolikus esperes-plébános.
• Ünnepség zárásaként a Gregus Tárogató Kvartett előadásában
elhangzik a „Boldogasszony anyánk…”és a „90. zsoltár” című
egyházi énekek.
• Szózat. Közreműködik Horváthné Szabó Anett, népdalénekes.
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A páncélos „lovag”, az egyszeri civil alelnök bőszen közelít
a sárkány barlangjához, hogy megküzdjön vele, miközben
a sárkány – megpillantva a „lovagot” – ekként dünnyög:
– Na, ne, már megint konzervkaja...

Örömmel tájékoztatjuk
Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

Ajándékutalványokat

adományozott
a TIBIKER

2018. június 23. napján 9:00 –
15:00 óráig, Nagykőrösön az V.
Kőrösi Möggyfesztiválon (Ceglédi
út 21. Cifrakert) lehetőségük lesz
a mobil kormányablak busz által
nyújtott szolgáltatások igénybevételére az alábbi ügytípusokban:
Személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés
• személyazonosító igazolvány
(eSZIG) ügyintézés;
• útlevél ügyintézés;
• vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés;
• elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása, megrongálódott személyi okmányok
cseréje;
• parkolási igazolvány ügyintézés
(kérelmek átvétele);
• lakcímbejelentéssel kapcsolatos
ügyintézés;
• NEK adatlap (regisztráció);
Gépjármű-ügyintézés:
• járművek forgalomba helyezése (kizárólag személygépkocsi,
tehergépkocsi és motorkerékpárra kiadható rendszámok
esetén);
• járművek forgalomból történő
kivonása;
• jármű üzembentartói és
tulajdonjogának változásával
kapcsolatos ügyintézés;

• közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmát képező
adatok változtatása;
• elveszett, eltulajdonított rendszámtábla (kizárólag személygépkocsi, tehergépkocsi és
motorkerékpárra kiadható
rendszámok), forgalmi engedély, törzskönyv pótlása;
• megrongálódott, forgalmi engedély, törzskönyv cseréje;
• származás ellenőrzés iránti
kérelmek átvétele.
Egyéb feladatok
• adatszolgáltatás a személyi
adat- és lakcímnyilvántartásból, a járműnyilvántartásból,
a vezetői engedéllyel kapcsolatban, illetve az előéleti
pontrendszer nyilvántartásból
(kérelmek átvétele, illetve az
adatszolgáltatás teljesítése
postai úton 8 napon belül);
• adatletiltási kérelmek átvétele;
• egyéni vállalkozói ügyek intézése;
• ügyfélkapu regisztráció;
• Rendelkezési Nyilvántartás
szolgáltatásainak igénybevétele;
• Telefonos Azonosítás szolgáltatás ügyfél-regisztráció;
• Időszaki Értesítés Szolgáltatás
igénylése;

Hirdetés

GyöngyHáz Tanoda

A TIBIKER Élelmiszer Kisáruházban ebben a hónapban is,
a vásárlók szavazatai alapján két rászoruló család kapott fejenként 10- 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt. Boldogan vették át a nyereményeket, és már kezdődhetett is
a vásárlás. Ebben a hónapban a Vajda család, és Petrovics Veronika vehette át édesanyjával az ajándékokat. Szerkesztőségünk nevében is sok szeretettel gratulálunk!

LV
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OKTATÁS:
Számmisztika • Asztrológia • Jobb agyféltekés
olvasás/tanulás technikák tanfolyam
Egyéni konzultációk:
• Személyes horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
• Éves horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
• Párkapcsolati horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
Tel.: 06/202-674-846
E-mail: sajathoroszkop@gmail.com
gyongyhaz.tanoda@gmail.com
www.lelkiegyensuly.hu

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

SZERINTEM: Richter Egészségváros
Mint ahogyan lapunk beszámolt róla, hatalmas sikert aratott a Richter Egészségváros
a lakosság körében. Az Önkormányzati Hírek megkérdezte
a rendezvényre kilátogató helybélieket arról, hogy mit is gondolnak a programról.

dezvény, és nagyon meglepődtem, hogy ennyi ember eljött,
érdekli őket az egészségük, és
tenni szeretnének a kórházunkért. Végre megmozdult a Város! Ez fantasztikus!”

úgy gondolom, hogy nagyon
fontos az állandó vizsgálat,
kontroll. Szeretném az állapotomat megőrizni, javaslom másoknak is, hogy vegyenek részt
az ilyen rendezvényeken!”

Lócskai Gábor:

„Jó
látni itt ezt a sok embert, érdekel a program engem is. Próbálok törődni az egészségünkkel.
Nem is gondoltam, hogy ekkora az érdeklődés, engem is meglepett, hogy ekkora területen,
ilyen sokféle programmal várják a lakosságot. Nagyon jó kezdeményezés! Örülök annak is,
hogy az emberek részvételével
lehet segíteni a helyi kórháznak.
A rendezvényről a helyi önkormányzati újságból értesültünk,
és a védőnőktől.”

Sándor István: „Rengeteg minden van itt ebben az
évben! Tavaly is részt vettünk
a párommal az Egészségnapon
már. Mivel szívműtétem volt,

Hajagos

Hedvig:

„Most vagyok Egészségnapon
életemben először. Azért jöttem,
mert érdekel az egészségem, sajnos liszt- és tejérzékeny vagyok.
Javaslom a Hölgyeknek, hogy
rendszeresen menjenek nőgyógyászati szűrésekre, nagyon
fontos a megelőzés, és a betegségek időben történő diagnosztizálása. Én a KINIZSI FC-t is
képviselem itt. Sok helyen hallottam róla, hogy lesz ez a ren-

Nyíkos Ilona: „Szoktam járni ilyen programokra,
nekem fontos az egészségem.
Rendszeresen járok tornázni
is, hetente kétszer a kórházban, Török Erzsébet gyógytornász tartja a foglalkozásokat.
Mindenkinek nagyon ajánlom
ezt a kondicionáló tornát. Nekem sajnos magas a koleszterinem, és ezt karban is tartom,
a megelőzés híve vagyok. Nagyon sok reklámja volt ennek
a programnak, rengeteg előzetes információt kaptunk róla az
Önkormányzati Hírekben, és
folyamatosan ment a reklám
a TV-ben. Mondták ott is, hogy
jöjjenek az emberek Nagykőrösre. Gratulálok, nagyon jó a rendezvény!”

Tanács Imre: „Nekem
magas sajnos a cukrom, rendszeresen járok szűrővizsgálatokra. Fogynom is kellett. Új
fajta, korszerű gyógyszert kaptam, rendben vagyok. Örülök
nagyon ennek az Egészségnapnak! MEGCSINÁLTUK! Örömteli, hogy létezik egy ilyen nap,
mindegy, hogy ki milyen beállítottságú, örömmel érkezik.
A reklámban az Önkormányzati Hírek újság, és a facebookos
megosztásai rengeteget segítettek. Látom, hogy a szomszédos
településekről is milyen sokan
jöttek, meg is lepődtem rajta.
Azt hiszem, hogy a továbbiakban is kell csinálni ilyen és hasonló dolgokat Nagykőrösön!
Várja és szereti a lakosság! Ez
nagyon jól sikerült! Örülünk,
hogy ennyien vagyunk és teszünk a Városunkért. Jó érzés,
hogy gondoskodnak rólunk. Az
egészségmegőrzés nagyon fontos!”
Lejegyezte:
Lőrinczy Veronika

Nagykőrös is részt vett a Nemzeti Regattán!

Az 51 részt vevő település között Nagykőrös is képviseltette magát a 2018-as Vitorlás Fesztiválon,
akik a Zengő nevű hajóval szelték a Balatont.
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FELHÍVÁS!
Tisztelt földtulajdonosok, földhasználók!
A mezei őrszolgálatról szóló 12/2017. (III. 31.) számú
önkormányzati rendelet 12. §-a alapján a mezőőri
járulék összege 0 forint. Bejelentési kötelezettség
terheli a földtulajdonosokat, illetve földhasználókat:
•
•
•

akik az elmúlt években bejelentési kötelezettségüknek nem tettek eleget,
akik új földterületet vásároltak vagy bérelnek,
akik a régi, bejelentett földterületüket eladták,
illetve bérbe adták.

A bejelentést megtehetik:
•
személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 15.0018.00, szerda: 07.30-15.00, péntek: 08.00-12.00) a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) I. em. 30. számú helyiségben,
•
a bejelentés leadható a Központi Iktatóba munkaidőben (fsz. 9. és 10. iroda, hétfő: 07.30-18.00,
kedd-csütörtök: 07.30-15.30, péntek: 07.30-13.00)
•
beküldhető postai úton.
Személyesen tájékoztatás kérhető Nagy Lajos ügyintézőtől a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda I. em. 30. számú helyiségben. Telefonos elérhetősége: 06-53/550-312.
Aczél Zoltánné
Önkormányzati Iroda
irodavezető

KÉT KŐRÖSI ÉREM
AZ EURÓPA KUPÁN

Hirdetés

Győr városa adott otthont a serdülő korosztály részére rendezett Európa kupának, mely egyben az egykori neves versenyző
Vági Miklós emlékverseny is
volt. A hadra fogható nagykőrösiek közül sajnos csak kevesen vállalták a kihívást, így több
éremesélyes versenyzőt otthon
hagyva négyen léptek szőnyegre
a verseny két napján. Legjobban
Kornyik Máté szerepelt, aki négy
szép győzelemmel a döntőbe került, ahol sajnos vereséget szenvedett cseh ellenfelétől. Súlycsoportjában, a legjobban szereplő
magyarként így a második helyen zárt. Horváth Luca bronzérmet szerzett, mely eredmény
kissé elmaradt a várakozástól.
A döntőbe jutásért egy igen vitatható intéssel szenvedett vereséget, de a bronzmérkőzésen már
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nem hibázott. A még csak diák
korcsoportos Bagó Boglárka is
remekül helytállt és az ötödik helyen végzett. Farkas Tamás két
szoros vereséget könyvelhetett el,
így helyezetlenül zárta a rangos
versenyt. A nagykőrösiek ebben
a félévben már csak egy tervezett
versenyen vesznek részt. Szintén
Győrben rendezik meg a junior
korosztály diákolimpiai versenyét, ahol hat-hét versenyző lép
majd szőnyegre.
Kőrös Judo SE
Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

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

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200
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Zágráb Nándor mást sem csinál,
mióta Nagykőrösön politizál,
csak hazudozik!

Önkormányzati Hírek illusztráció
„Ön itt leszáll a vonatról, mert
itt kosarazik, utána össze-viszsza hazudozik?” – tette fel
a kérdést dr. Czira Szabolcs polgármester, a láthatóan zavartan
fickándozó Zágráb Nándor helyi

Jobbik elnöknek, aki alól éppen
most kopik el teljesen a pártja.
A május 31-ei testületi ülésen
ismét előkerültek azok a Zágráb
Nándor által behazudott kijelentések, ígéretek, melyekből sem-

mi nem lett, ám ez nem zavarta a bukott Zágrábot, újabb, még
nagyobb hazugságokkal állt elő.
Ezt a folyamatos, rezzenéstelen
hazudozás spirált már a polgármester sem hagyhatta szó nélkül.
„Tegye már meg, hogy hagyja abba a hazudozásokat. Ön
mást sem csinál, mióta Nagykőrösön politizál, hazudozik.”
– kérte a városvezető a Jobbik
helyi fejétől, majd ezek után
a polgármester felsorolta azokat a hazugságokat, melyek egy,
a Zágráb Nándor által korábban
kiadott szórólapon is szerepeltek, ezeket hazudta Zágráb:
1. a nagykőrösi piac 32,9 millió forintért történő áron aluli
értékesítése
2. a zeneiskola épületének várhatóan áron aluli értékesítése
3. pláza épül a Gyopár úti
garázssor helyén
4. a Dalmady iskola felszámolása és az épületének várhatóan áron aluli értékesítése
„Csak azt akarom elmonda-

ni, hogy azokat a szerencsétlen
embereket, akiket ön becsap,
hogy ön majd itt ’az igazságot
fogja képviselni’, ön végig hazudozik.” – fogalmazott a polgármester.
Akkor még beszélhetnénk
az új nagykőrösi konzervgyár
hazug, felelőtlen ígéretéről,
mellyel igaz nem sok embert,
viszont azokat nagyon sikerült
becsapniuk. Ezt a pofátlan hazugságot a csatornaüggyel fejelte meg, de megint bakot lőtt,
nem sikerült megvásárolniuk
a nagykőrösiek szavazatát ezzel
a kampányígérettel és simán elbuktak az országgyűlési választásokon. Ám ezt meg sem érezte
a Jobbik helyi vezére, most már
azt hazudja, hogy megszűnik
a nagykőrösi piac. A vásárlók
és az árusok szerint nem, Zágráb
szerint igen, mindenki eldöntheti ezek után kinek hisz. Vajon
mikor hagyja már abba Zágráb
Nándor ezt a folyamatos hazudozást?
Horváth Tibor

ÁLLÁST KÍNÁL

MEGHÍVÓ

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

Nagykőrös Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

és a

költségvetési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Képesítési előírás: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői,
informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés; vagy felsőoktatásban szerzett
gazdaságtudományi szakképzettség.
Foglalkoztatás: határozatlan idejű teljes
munkaidős köztisztviselői jogviszony.
A részletes pályázati felhívás Nagykőrös
város honlapján (www. nagykoros.hu)
és a Közszolgálati Állásportálon
(www. kozigallas.gov.hu) megtekinthető.

Benyújtási határidő: 2018. július 2.
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Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége
tisztelettel meghívja Önt a
HUNFILA 2018 – 650 ÉVES
ARANY JÁNOS VÁROSA, NAGYKŐRÖS
- ORSZÁGOS BÉLYEGKIÁLLÍTÁS –
MEGNYITÓ ÜNNEPSÉGÉRE
A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumba
(2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.)

2018. június 29-én, 12 órára.
Dr. Czira Szabolcs
Polgármester
Nagykőrös Város Önkormányzata

Dunai Péter
Elnök
Magyar Bélyeggyűjtők
Országos Szövetsége

A kiállítás 2018. július 1-jén
14 óráig tekinthető meg.
7
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ÖNNEK IS JOGA VAN TUDNI!
Dr. Czira Szabolcs polgármester nyíltan kiállt
a Víziközmű tagok, a nagykőrösi polgárok érdekében!
Dr. Czira Szabolcs polgármester alábbi fölszólalása szó
szerint hangzott el Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testület május 31-ei ülésén,
alábbiakban ezt olvashatják.
„A Víziközmű Társulat alakulásakor a 175/2006. (XII.
14.) önkormányzati határozat
alapján az érdekeltségi hozzájárulásból 17.000 forint/fő
működési költségről döntött
a testület, amely kb. 100 millió
forint. Hogy lett ebből az öszszegből 2007-2014 között 420
millió forint? Az anyagjellegű
ráfordítások 2014-ben 19.250
eFt, 2017-ben 69.065 eFt voltak.
A 258 eFt-ból 40 eFt-ot állítottak
be társulati hitelkamat fizetésére. Mivel 4800 LTP-s szerződés
jött létre, így kamatköltségre
fel lehetett számolni 193 millió forintot. Az anyagban a kamatköltség 107 millió forint. Itt
majdnem 90 millió forint a megtakarítás. Különböző pénzügyi
műveletek kamatozásával 37
millió forint többletbevétel keletkezett. Összességében a pénzügyi műveletek eredménye 70

millió forint. A 2018. év a 2017.
év, vagy a többi év alapján került becslésre? Az 558 millió
forintos támogatás megjelenik
bevételként a kimutatásban, de
a tagok felé nem jelenik meg,
holott már 2017-ben is voltak kifizetések. Kustár Tamás számításai alapján a tagok befizettek
1.200.000 eFt-ot, hogyan lett
a társulat bevétele 1.350.000
eFt? Az önkormányzat pályázati
pénzen 558 millió forintot nyert,
azt a jogszabálynak megfelelően
útépítésre fordította és utána ezt
az összeget a lakosság részére
támogatásként kiutalta. 2012
óta ismert a beruházás költsége, képviselő úr (Kustár Tamás – a szerk.) jelezte-e, hogy
az érdekeltségi hozzájárulást
csökkentsék? Az eredeti anyagban 753 millió forint került beállításra önrészként, ehhez 730
millió forintot kellett az önkormányzaton keresztül kifizetni
a beruházáshoz. Gyakorlatilag
ott is megmaradt több, mint 20
millió forint. A tagok részére
kiküldött levélben szerepel egy
összefoglaló, amelyben leírás-

ra került, hogy az önkormányzati támogatás felosztásából
kifizethető visszatérítés 94.630
Ft. A megmaradó részt miért
nem lehet visszafizetni? A Társulat csökkentse a hozzájárulást.
A mai napig nem közölték az
önkormányzattal, hogy jelenleg
mennyi pénz van ebből az öszszegből. Azokkal az emberekkel
mi lesz, akik kifizették a pénzt,
nem mondták vissza a lakáskaszszát. Ha lezárja a Társulat a működését, hogyan kapják meg ezt
az összeget? Ha a képviselő úr
(Kustár Tamás – a szerk.) által
javasolt összeget az önkormányzat átutalná, akkor azt hogyan

tudná kiutalni, ha azt sem utalja ki, amit már korábban begyűjtött? Az önkormányzatnak
nincs szüksége arra a pénzre,
amit a lakosságtól beszedtek,
az őket illeti. Hol van a pénz,
fizessék vissza a lakosságnak,
és igazolják annak jogosságát,
azok a pénzek mire lettek kifizetve, amikor betervezésre
nem kerültek.” – mondta el szó
szerint felszólalásában dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös város
polgármestere, aki nyilvánosan
is kiállt a nagykőrösi polgárok,
a Társulati tagok érdekében és
szót emelt mellettük.
HT

TAROLT A VIHAR – EZT CSINÁLTA
A CIFRAKERTNÉL

A június 7-én betört hatalmas éjszakai vihar nem múlt
el nyom nélkül Nagykőrösön
sem, a Cifrakert bejáratánál
is erős pusztítást végzett. Egy

kidőlt fa letarolta a kerítést
egy szakaszon és a vezetékeket is leszaggatta. Köszönjük
a Szolgáltató Központ munkatársainak, akik kézi erővel

XII. évfolyam, 24. szám • 2018. június 15.

igyekeznek rendezni a helyszínt. Látható, hogy szabályosan kettétört a fa, és ami az
útjába került azt lerombolta.
Információink szerint több

helyre becsapott a villám a városban, károk is keletkeztek.
Szerencsére emberéletet nem
követelt a hatalmas vihar.
HT
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Richter Egészségváros:
Az idei év legnépszerűbb nagykőrösi programja volt
2018. június 02-án Nagykőrösön ünnepelte 10 éves fennállását a Richter Egészségváros
rendezvénysorozat. Az egészségnap nyitánya a majd ezer embert számláló egészség séta volt
a rendelőintézettől a nagyszínpadig. A rendezvény egyszerre 6
helyen folyt. A színpadi program
házigazdája Barabás Évi volt.
A színpadi programot a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ Hip-hop csoportja nyitotta meg, majd ezt követően dr.
Czira Szabolcs polgármester,
Tankó Ágota, a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet főigazgatója és Beke
Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt
kommunikációs vezetője köszöntötte a megjelenteket.
A szűréseken, tanácsadásokon a vártnál jóval többen
jelentek meg. Nem csak Nagykőrös lakossága vett részt
a szűréseken, hanem nagyon
sokan érkeztek a környező városokból is.
A szűrések közül az érrendszer vizsgálat, kardiológiai
tanácsadás, kockázatfelmérés,
koleszterinszűrés, menopauza tanácsadás, vérnyomásszűrés volt a legnépszerűbb, ahol
szűrésenként közel 500-an vettek részt.

A kockázat felméréseken,
kardiológiai
tanácsadáson,
egyéb szűrővizsgálatokon (urológia, érsebészet, koleszterin,
vérnyomás, asztma, bőr és körömgomba) több ezren vettek
részt.
Elmondható, hogy a város apraja-nagyja megmozdult
és hihetetlen létszámban vett
részt a programokon. Szeretném ismételten megköszönni valamennyi résztvevőnek
a szűrőnapon kifejtett aktív
részvételét, amellyel a kórház
részére 6.400.000 Ft-ot gyűjtöttek. Ennek következtében nem
csak a szemészeti szakrendelés
részére tudunk beszerezni réslámpát, hanem a fül-orr-gégészeti rendelő számára is szűrő
audiométer és timpanonméter
megvásárlására is sor kerülhet. Az anyagi támogatáson felül
azonban azt a lelki támogatást
legalább olyan fontosnak, vagy
fontosabbnak érzem, amit azáltal kaptunk Önöktől, hogy részvételükkel azt fejezték ki felénk,
a kórház-rendelőintézetben dolgozó emberek felé, hogy szeretnek bennünket, fontosnak tartják az általunk végzett munkát.
Hitet kaptunk a további munkánkhoz, hogy érdemes tovább
menni a megkezdett úton.

SZŰRŐSÁTORONKÉNT AZ AKTIVITÁSI MUTATÓK:
Asztma szűrés

348

Bőr- és köröm- gomba szűrés

311

Csontritkulás szűrés

267

Csontritkulás tanácsadás

93

Depresszió és szorongás tanácsadás

356

Dietetika tanácsadás

163

Érrendszer vizsgálat

446

Érszűkület szűrés

261

Fogamzásgátlás tanácsadás

333

Gerincszűrés

378

Gyógytorna

206

Kardiológia tanácsadás

442

Kockázatfelmérés

438

Koleszterin szűrés

515

Mell egészsége tanácsadás

171

Mell önvizsgálat tanácsadás

206

Memóriazavar tanácsadás

373

Menopauza tanácsadás

412

Neuropátia

325

Psa szűrés

215

UH keringési zavar

234

Urológia tanácsadás

133

Vérnyomás szűrés

510

Tankó Ágota, a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház
és Rendelőintézet főigazgatója
A teljes cikk a www.nagykoros.hu honlapon olvasható!

Országos sikerek a Petőfi iskolában
ta is megtisztelte jelenlétével. 530 versenyző
mérettette meg magát, azok, akik a megyei
versenyeken legjobb helyezést értek el és bejutottak az országos fordulóba.
Iskolánkat két kisegyüttes képviselte.
Az ötödik osztályos Borsóvirágocskák: Fajka Sára, Patakvárhegyi Anasztázia és Tóth
Szonja. A hetedik osztályos Holdviolák:
Koroknai Laura, Széll Laura, Szűcs Lili.
Mindkét csoport ezüst minősítést ért el. Felkészítő tanáraik: Tamás Zsuzsanna, Marjainé Sebestyén Katalin.

2018. május 19-én került megrendezésre a „Tiszán innen Dunán túl” országos
népdaléneklési minősítő verseny Érden.
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A nagyon színvonalas rendezvény Fővédnöke Kodály Zoltánné volt. A rendezvény
színvonalát többek között Sebestyén Már-

Szívből gratulálunk a résztvevő
tanulóknak és a felkészítő
nevelőknek egyaránt.
Humán Munkaközösség
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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

Dávid Katalin: „Nagyon örültem már annak is, hogy az őstermelői része megújult a piacnak, legalább fedett részen már esőben is tudunk kényelmesen vásárolni, az árusítók is könnyebben
tudják kínálni a portékát. Nagyon jó lenne a piaccsarnok felépítése, egyfelől azért támogatom, mert az időjárástól függetlenül használható lesz, a másik pedig, hogy városképileg is tudná
befolyásolni, kicsit jobban nézne ki. Szükségesnek gondolom
mind a piaccsarnok, mint az útfelületek megújítását is, egészen
más lenne a városkép is. Egy héten egyszer biztos kijövök, jobban szeretek a termelőktől vásárolni, általában mindent megtalálok, amit szeretnék és továbbra is ide fogok járni, a nagykőrösi
eladóktól fogok vásárolni.” – fogalmazta meg gondolatait a piac
megújításával kapcsolatban Dávid Katalin.

Prepszl Tibor, Prepszl Tiborné és Prepszl Tímea: „Igen, örülünk, hogy folytatódik a Nagykőrösi Piac megújítása. Biztos, hogy
jó lesz a csarnok, nem fogunk ázni-fázni vásárlás közben sem.
Gondolom, hogy akkor többen is fognak jönni, a forgalom is növekedni fog. Ez az eladóknak és a vásárlóknak is jobb lesz. Örülünk, hogy ha megújulnak a környező utcák, de ez a macskaköves
út is kellene (az Ady Endre út nem városi fenntartású, nem nyúlhatunk hozzá önkényesen, a KÖZÚT-hoz tartozik, ami a városhoz
tartozik a piac mellett, az fog megújulni most – a szerk.) Elég gyakran kilátogatunk a piacra, havonta kétszer-háromszor, továbbra is
a helyi árusoktól fogunk vásárolni, a felújítás után is őket preferáljuk.” – mondták el kérdéseinkre a Prepszl-család tagjai.
Horváth Tibor

ÜNNEPI KÖNYVHÉT Nagykőrösön

Putnik-Mayer Yvette
írónő előadása

Nógrádi Gergely író interaktív
könyvbemutatója

A 89. Ünnepi Könyvhét és a 17. Gyermekkönyvnapok
keretében számos program és előadó várta a vendégeket, köztük Nógrádi Gergely író interaktív könyvbemutatója gyermekeknek, majd Putnik-Mayer
Yvette írónő adott hasznos tanácsokat a Gazdiképző
c. könyve alapján saját kutyájával bemutatva. A felnőttkönyvtár vendége volt még Parti Nagy Lajos
Kossuth-díjas szerző és Závada Pál Kossuth- és
Márai Sándor – díjas író is. Idén is megválasztották a Könyvkirályt, további részletek lapunk 16.
oldalán!
XII. évfolyam, 24. szám • 2018. június 15.
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Sok dolga akadt tűzoltóinknak
a múlt hétvégi vihar miatt

Hétvégén a hirtelen lezúduló
nagy mennyiségű esővíz, valamint a vihart követően kidőlt
fák adtak munkát a Pest megyei tűzoltóknak. Nagykőröst
sem kerülte el a vihar, több esetben kellett a nagykőrösi önkormányzati tűzoltóknak beavat-

kozni. Szombaton este a 441-es
főútra zuhant egy nagyméretű
ág, ami akadályozta a forgalmat,
a Nyárfa utcában pedig egy családi háznál a kazánhelyiségből folyt át az esővíz a lakásba.
A vizet szivattyúval, a fát láncfűrésszel távolították el a tűzol-

tók. Másnap reggel a Bálvány
utcában, a Ceglédi úton egy
nagyméretű fa dőlt meg veszélyesen, veszélyeztetve ezzel
a gyalogos forgalmat. A Gyopár utcában egy nagyméretű ág
hasadt le a játszótérre, a Hangácsi utcában pedig egy kidőlt
szilvafa akadályozta a gyalogos
forgalmat. A kidőlt fákat, ágakat láncfűrésszel darabolták
össze a város tűzoltói, személyi
sérülés nem történt. A Mentovich utcában egy tizenöt méteres fenyőfa kettétört, családi
ház tetőszerkezetére zuhant.
A nagykőrösi önkormányzati
és a ceglédi hivatásos tűzoltók
emelő segítségével tudták eltávolítani a többméteres kitört
növényzetet.
Fotó: Nagykőrös ÖTP
Információk: Pest Megyei
Katasztrófavédelmi szóvivő,
Csámpai Attila
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Hirdetés

Figyelem! Teljes pályás útzár lesz
az Örkényi úti vasúti átjárónál!
A M&N- ÚT Kft. tájékoztatása szerint 2018. június 20. 20.00 óra és 2018. június 21. 18.00 óra között teljes pályás útzár lesz a Nagykőrös- Katonatelep ák. 186 + 58 vkm – Nagykőrös Örkényi úti
közúti- vasúti átjáró javítása miatt! Kérik a lakosságot, hogy az útzár, forgalomkorlátozás idejére
válasszanak másik útvonalat! Megértésüket köszönik.

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

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 11-től
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014
2018. június 18-tól
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B
Tel.: 53/353-598
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 16-17-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
2018. június 23-24-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
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ORSZÁGOS RELEVÉ SIKEREK

Híreinket,
képgalériáinkat
kövesse nyomon
továbbra is
az Önkormányzati
Hírek
Nagykőrös facebook
közösségi oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu
városi honlapon!
Fantasztikus eredményekkel tértünk haza a Magyar Látványtánc
Szövetség (MLTSZ) Országos
Bajnokságáról. Május 26-27-én
került megrendezésre az MLTSZ
Amatőr „B” Kategóriás Országos Bajnoksága. Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk
az ezelőtti eredményekről, hiszen
akkor ugyanennek a Bajnokságnak a Profi „A” kategóriájában versenyzett az egyesület szintén kiváló
eredményekkel. A „B” kategóriás
Országos Bajnokságra 5 produkcióval nevezett az egyesület.
Eredmények:
Junior Mini csoport: Mini
korosztály, Pop Formáció: 1.

hely és különdíj. Ez a csoport
idén indult először versenyen,
a gyerekek mindössze 7 évesek
és segítség nélkül kell előadniuk
az óriási 12X14 m-es színpadon
a koreográfiát. Fantasztikusak
voltak, fegyelmezettek és nagy
boldogsággal és tele élménnyel
jöttek le a színpadról.
Őket követte gyerek korosztályban a Junior és Junior
Plusz csoport, Pop formációban. Eredményeik: Junior csoport Let’s Dance koreográfia:
1. hely; Junior Plusz csoport,
Hey Mama koreográfia: 3. hely.
A junior csoport a márciusi Területi fordulón még 3. helyen

végzett, de a szorgalmas gyakorlásnak köszönhetően az Országos Bajnokságon a dobogó legfelső fokára küzdötte fel magát.
A junior Plusz csoport 2017-ben
még kezdő versenyzőként nem
jutott fel a dobogóra, de idén a 3.
helyre fejlődte fel magát a csapat.
A Junior csoport gyerek korosztályban még Musical-Revü kategóriában megmérettette magát
Macskák produkciójával, mely 2.
helyen végzett.
A Junior (kamasz) korosztályban az Exotic csoport fényezte tovább a Relevé Táncegyesület nevét, hiszen Pop
Formációban 2. helyen végez-

tek a nagyon erős mezőnyben.
A fantasztikus eredményeknek
köszönhetően a Relevé TSE öszszes koreográfiája kvalifikálta magát az Európa Bajnokságra,
mely Brassóban kerül megrendezésre június 27-től július 1-jéig.
Az egyesület 5 produkcióval nevezett be, s bíznak abban,
hogy idén is Európa Bajnoki
dobogós helyezésekkel térnek
haza, s évről évre hírét viszik
Ország és Európa szerte, hogy
Nagykőrösön igényes, minőségi táncoktatás folyik a Relevé
Táncegyesületnél – tudtuk meg
Horváth Melinda táncpedagógustól.

MŰSOR
2018. június 15.; 16.; 17.
15 óra Szaffi (magyar nyelvű, színes magyar rajzfilm, digitálisan
felújított változat)
17 óra Túl Szexi Lány (szinkronizált, színes, kínai-angol vígjáték)
19 óra Szörnyek és Szerelmek (angol nyelvű, színes olasz-francia-angol
fantasy)
2018. június 18.; 19.
17 óra Túl Szexi Lány (szinkronizált, színes, kínai-angol vígjáték)
19 óra Szörnyek és Szerelmek (angol nyelvű, színes olasz-francia-angol
fantasy)
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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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AZ I-ES ÉS A II-ES CSAPAT IS
BRONZÉRMET SZERZETT

Mint az ismeretes, a Nagykőrösi Kinizsi FC felnőtt férfi
I-es csapata a 2017/2018. évi
Pest megyei labdarúgó-bajnokság megyei első osztályban a harmadik helyen végzett, míg a kettes férfi felnőtt
csapat megyei harmad osztály
déli csoportjában szerezte meg
a bronzérmet.
A bajnokságon elért siker
megünneplésére gyűltek össze
június 12-én, kedden a Kinizsi
FC elnökségi tagjai, játékosai,
edzője, technikai munkatársak és a klub szurkolói. Az eseményre meghívást kapott dr.
Czira Szabolcs polgármester és

dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester is.
Sohajda Márk, az egyesület elnöke köszönetet mondott
a csapat edzőjének, játékosainak
a klub életében előkelő helyen
lévő eredményért és megköszönte a szurkolók és Nagykőrös
városvezetésének támogatását is.
A megyei igazgatóságtól
megérkezett bronzérmeket dr.
Czira Szabolcs polgármester,
Sohajda Márk elnök és Veszprémi Zsolt alelnök adták át a csapattagoknak.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!

Hirdetés

Az AR-FA Pallets Kft 2750 Nagykőrös Szurdok d. 1/c
2-3 fő fiatal férfi munkaerőt keres raklap szögezői
munkakörbe.
1 műszakos munkarend
Kereseti lehetőség: 100-120 000 Ft/ hó

Jelentkezni lehet személyesen Uhrin Tamás
ügyvezetőnél minden nap 6-14 óráig.
14
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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.

Fekete Sándor: „Optimisták vagyunk a piac felújításával
kapcsolatban, igen. Ha elkészül, jó lesz, reméljük, minél előbb
megvalósul a beruházás. Tervezzük folytatni a munkát, nem
hagyjuk itt a piacot. Az időjárás miatt nagyon jó lesz biztosan
a piaccsarnok, ha esik az eső, vagy a hó, nem fázunk, nem
ázunk, a vásárlók is inkább kijönnek. Szerintem szükség van
egy modern, kényelmes csarnokra.”

Juhász Balázsné: „Én pozitívan állok hozzá a felújításhoz,
örülök neki. Maradni fogunk, nem szüntetjük meg az eddigi
tevékenységet. Dehogy fog megszűnni a piac! Azt még nem
tudjuk, milyen méretű helyet fogunk kapni, de remélem
megfelelőt, én kisebbet ikszeltem be, nem kell nagy. Volt egy
megbeszélés is, a felmerült kérdésekre ott válaszokat kaptunk.
Úgy vettem észre, nagy a lelkesedés, sokan várják már a korszerű, szép csarnokot.”

Folytatjuk! További nyilatkozatokat olvashatnak következő lapszámainkban!

Horváth Tibor

VILLANTAK A VETERÁNOK
Június 9-én Debrecenben rendezték a veterán birkózók kötött és szabadfogású országos bajnokságát, ahol
3 nagykőrösi lépett szőnyegre és végül 5 éremmel tértek haza. Apró Balázs „E” kategóriában, 78 kg-ban, kötöttfogásban országos bajnok lett, míg Hirdetés
szabadfogásban a 2.
helyen végzett. Szegedi Gábor „D” kategóriában, 78 kg-ban,
kötöttfogásban a 2.
helyet szerezte meg.
Sárosi Tibor „B” kategóriában szintén 78
PB gáz 11,5 kg
PB gáz 23 kg
kg-ban mindkét fogásnemben országos
Ft
Ft
bajnok lett.

3999

Hajrá birkózás!
Hajrá Kőrös!
Nagykőrösi
Birkózó Egyesület
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Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
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NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI I.
A tanév végéhez közeledvén az idei évben
is elismerő oklevelet vehettek át a városunk
iskoláiban tanuló azon diákok, akik Nagykőrös hírnevét nagyszerű tanulmányi vagy
sportteljesítményükkel öregbítették. A több
mint húszéves hagyomány nyomán az idén
is több száz diák vehette át dr. Czira Szabolcs polgármestertől az egyéni, illetve csapatban elért kimagasló teljesítményéért
járó elismerést.
Lapunk az idei évben is iskolánként közli
a kiváló diákok névsorát.
Ebben a lapszámban a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kiváló diákjai szerepelnek:
Patai Roland: Pék Szakma Kiváló Tanulója Országos III. helyezés; Horváth Evelin: Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
Országos IV. helyezés; Szabó Dorottya:
OSZKTV humán kategória Országos IX. helyezés; Kovács Jenő: Pozsonyi kifli készítő
verseny Országos I. helyezés; Tarbai Krisztina: Mézeskalács-díszítő verseny Országos I.
helyezés; Kottes Roland: Csernyánszky Imre
Országos Középiskolai Pneumatika Verseny
Országos I. helyezés, Csernyánszky Imre
Országos Középiskolai Pneumatika Verseny
gyakorlati csapatában Országos I. helyezés,
Csernyánszky Imre Országos Középiskolai
Pneumatika Verseny összetett csapatában

Országos II. helyezés; Kis-Prumik Attila:
Csernyánszky Imre Országos Középiskolai
Pneumatika Verseny Országos II. helyezés,
Csernyánszky Imre Országos Középiskolai
Pneumatika Verseny gyakorlati csapatában
Országos I. helyezés, Csernyánszky Imre
Országos Középiskolai Pneumatika Verseny
összetett csapatában Országos II. helyezés;
Szabó Dorottya: OSZKTV humán kategó-

ria Regionális I. helyezés; Bisztran Norbert:
Tudományos Diákköri Konferencia Országos
II. helyezés, Pénz7 „Pályázz és nyerj!” Országos I. helyezés; Székely Ildikó, Urbán József:
Pék hagyományőrző verseny Országos I. helyezés; Chen Dávid, Marton Csaba, Nyilas
Antal: Pénz7 „Pályázz és nyerj!” Országos I.
helyezés.
Gratulálunk!

KÖNYVKIRÁLY
FELHÍVÁS

A Gyermekkönyvtár olvasásnépszerűsítő játékán idén is sok 8-14
éves korú gyermek vett részt, akiket izgalmas, érdekes olvasmányokkal vártak ebben az évben is. A Könyvkirály avatására június 7-én került
sor délután, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében,
ahol László Ditta igazgató is köszöntötte a megjelenteket, külön megszólítva a gyermekeket.
Az eredményhirdetésre az Ünnepi könyvnapok keretében került sor, idén BALLA MARTIN,
a Nagykőrösi Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3. a osztályos tanulója nyerte el a Könyvkirály címet. Gratulálunk!
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!
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A nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola
(2750 Nagykőrös, Patay u. 19.)
a 2018/2019-es tanévre – zenei képességfelméréssel egybekötött – beiratkozást tart szolfézs
előképző szakra, az általános iskolák 1. és 2.
osztályos tanulói részére.
(A leendő növendékek zenei képességfelmérése
egy választott dal elénekléséből, rövid ritmus fordulatok visszatapsolásából és dallammotívumok
visszaénekléséből áll.)
Hangszeres tanszakainkra – zongora, furulya,
fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, hegedű,
gordonka, citera, gitár, ütő – szintén várjuk az
érdeklődőket.
A beiratkozás időpontja:
2018. június 18. – június 19. (hétfő-kedd) de.
9-12, du. 14 -17 óra

Szeretettel hívjuk és várjuk a zenetanulás
iránt érdeklődő leendő növendékeinket!
A felvett és beiratkozott új növendékek névsorát 2018. június 25. hétfőtől megtekinthetik a
zeneiskola faliújságán kifüggesztve.
Bővebb felvilágosítást az iskola 53/550-120-as
telefonszámán kaphatnak.

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

