Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!

Magdolna-napi vásár – 2018. július 29.
Nagykőrös, Vásártér
A vásári rendezvények időpontját keresse a www.nagykoros.hu honlapon!
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Ingyenes információs lap

Interjú
Utasi
Eszterrel,
a Petőfi iskola
leendő igazgatójával
További részletek
lapunk 7. oldalán!

Napról napra szebb,
és szebb a múzeum
További részletek lapunk 9. oldalán!

CSODAKERTEK NAGYKŐRÖSÖN – VIRÁGOS PÁLYÁZÓK

Július 18-án megkezdte munkáját az a zsűri, mely elbírálja a 2018-as évben a Virágos Nagykőrös
pályázatra beérkezett nevezéseket. További részletek lapunk 11. oldalán!

A 2019-es költségvetés
támogatja a
foglalkoztatás további
bővítését is
A kormány célja, hogy mindenki, aki tud és képes, dolgozhasson; a 2019-es költségvetés ennek
figyelembevételével készült, és az
adócsomag is több, a munkaerőpiacot érintő változást tartalmaz
– mondta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium (PM) foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára.
Kifejtette: jövőre folytatódnak a közszféra béremelései,
aminek hátterét a költségvetés
biztosítja. Az adókedvezmények
célzottabbá válnak, és a korábbi
100 ezer forintos korlát helyett
a minimálbér erejéig vehetők
igénybe.
A foglalkoztatáspolitika fő
célkitűzése 2010 óta a teljes foglalkoztatottság elérése. Az eddi-

gi kormányzati intézkedésekkel
sikerült ehhez nagyon közel kerülni. Mintegy 750 ezerrel többen dolgoznak, mint nyolc éve,
a munkanélküliségi ráta pedig
történelmi mélyponton, 3,7
százalékon áll. A reálbérek 2018
első harmadában – a tavalyi kétszámjegyű növekedést követően
– a hatéves bérmegállapodásnak
köszönhetően ismét több mint 10
százalékkal emelkedtek – ismertette az államtitkár.
Elmondta: 2019-ben folytatódnak a közszféra béremelései,
jövőre újabb 5 százalékkal nő
a katonák és a rendvédelmi dolgozók fizetése, elérve ezzel 2015höz képest az átlagosan 50 százalékos emelkedést.
mti

SOK SZÁZ MILLIÁRDDAL

TÖBB JUT
AZ EGÉSZSÉGÜGYRE,
OKTATÁSRA,
CSALÁDTÁMOGATÁSRA
Jövőre összesen 191 milliárd forinttal több jut egészségügyre,
mint az idén, és 647 milliárddal
több, mint 2010-ben, mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.
A strukturális átalakításra negyvenmilliárdos céltartalék
áll rendelkezésre, folytatódik
a szakdolgozói bérek emelése is. Országszerte újulnak meg
intézmények. Az Egészségbiztosítási Alap keretösszege 123
milliárddal haladja majd meg
jövőre az ideit. Kásler Miklós
hangsúlyozta: nincs olyan, az
Emberi Erőforrások Minisztériumához (Emmi) tartozó
terület, amelyre ne jutna több
a pénteken elfogadott, jövő
évi költségvetés nyomán 2019ben, mint az idén.

Kétezer milliárd forint jut
például a családok támogatására, több mint a duplája annak,
amennyit a balliberális kormány 2010 előtt fordított a területre.
Az oktatásra 2010-hez képest
jövőre 606 milliárd forinttal jut
több.
Az egészségügyről szólva a miniszter kijelentette:
újra kell fogalmazni a finanszírozás kereteit. „Ezt meg is fogjuk
tenni, már barátkozunk az alakuló javaslattal” – tette hozzá.
Mint mondta, a lényeg, hogy
a szükségleteknek megfelelő ellátórendszert kell kialakítani,
ezért kérte fel az országos intézetek vezetőit a nemzeti egészségprogramok kidolgozására.
ÖH – MTI

Köszönetnyilvánítás

A BÉR- ÉS A GAZDASÁGI
NÖVEKEDÉST SZOLGÁLJA

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni
dr. Czira Szabolcs Polgármester Úr,
dr. Nyíkos Sára Címzetes Főjegyző Asszony, valamint
Szilágyi Csaba Műszaki Iroda vezetőjének.
2018. januári meghallgatásomat tett követte.
Kérésem a következő volt. Lencsés-Világos dűlő
bevezető út akadálymentesítése, az ott elhaladó vasúti
forgalom miatt. Az akadálymentesítés megtörtént.
Köszönet a város vezetőségének.
Tisztelettel: Apró Zoltán

A JÖVÔ ÉVI BÜDZSÉ
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a bér- és
a gazdasági növekedést szolgálja, valamint adócsökkentést
is tartalmaz az Országgyűlés által múlt héten elfogadott
2019-es költségvetés. Gulyás Gergely kedden kijelentette: az
ország hosszú távú sikerének titka a biztonságos növekedés,
az a cél, hogy a visegrádi régió kétszer olyan mértékben növekedjen, mint az EU átlag. Ezt szolgálja a 2019-es büdzsé is,
amely a biztonságos növekedés költségvetése – jelentette ki.
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Gyász
Bolyós Lajos (1955)
Székely-Illés Balázsné sz. Czira Eszter (1929)
Varga Györgyné sz. Erdődi Margit (1938)
Dr. Zs. Tóth Ágnes sz. Zs. Tóth Ágnes (1945)
Benke Antal (1937)
Gyarmati Lajosné sz. Demcsik Erzsébet (1932)
Andó Lászlóné sz. Kocsis Mária (1927)
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SZÉCSÉNY CSEMEGE:
Mosolygós kiszolgálás, remek termékek

Ismét bebizonyosodott, hogy
Nagykőrösön érdemes vállalkozni, hiszen a közismert házaspár átvett üzemeltetésre egy
kisboltot, és további terveik is
vannak. Szécsényné Tóth Rozália, és férje, Lajos neve közismert
városszerte, hiszen a mindig mosolygós pár a Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesületét
is vezeti. A Vásártér felé vezető
úton jobb oldalt, a kanyarnál
a város szélén található a Szé-

csény Csemege, mely nevéhez
méltóan valóban csemegéket kínál az oda betérő vásárlóknak.
Rozika mosolyogva mutatja be boltját, megtudtam, hogy
férje hentes, 17 évig a vásárlók
a piaci húsboltban találkozhattak vele. A házaspár Hölgy tagja is a kereskedelemben dolgozik
már sok- sok esztendő óta, ez az
első boltjuk, melyet gyakorlatilag
családi vállalkozásként üzemeltetnek.

„Ez a bolt jövőre lesz 100
éves, a mellettünk lévő Csárdával együtt. Szeretnénk az üzlet
előtt a parkolási lehetőségeket
bővíteni, a kényelmesebb vásárlás érdekében. A fiunk hamarosan a Csárda üzemeltetését is
átveszi, mondhatni, kiterjesztjük
a tevékenységi körünket. Sok helyi, környékbeli áruféleséget kínálunk, segítve ezzel a kőrösi és
környéki gyártókat. Minden nap
05- 20 óráig nyitva tartunk.
Az eddigi tapasztalatok nagyon jók, úgy tűnik, van igény
a boltunkra, egyre több a vásárlónk.
Kora reggel a mezőgazdasági
dolgozók jönnek hozzánk szép
számban. Hűtött üdítők, sörök,
tejtermékek, zöldáruk, kenyerek,
pékáruk, jégkrémek szerepelnek

kínálatunkban. Bővítettük a korábban is üzemelő bolt kínálatát
egy csemege pulttal, ahol kolbászféléket, füstölt termékeket is
kínálunk a különféle szalámik,
felvágottak mellett. Nagyon népszerű a kávégépünk, sokan térnek
be hozzánk reggelente egy kávéra.
Hamarosan újabb elemmel bővül
kínálatunk, cukrásztermékeket is
vásárolhatnak nálunk kedves vásárlóink.„ – mondta el lapunknak
Szécsényné Tóth Rozália.
Miközben a boltban jártam,
sorban jöttek a vásárlók, akik
kedves ismerősként köszöntötték a házaspárt. Ha arra járnak,
térjenek be Önök is! Vásároljanak kedvükre! Érdemes. Képgalériánk a NagykőrösMA facebook oldalán!
Lőrinczy Veronika

ÁLLÁST KÍNÁL
A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.)

portaszolgálat
munkakör betöltésére
alkalmi munkavállalót keres
Elvárások: érvényes erkölcsi bizonyítvány, egészségi alkalmassági vizsgálat, önálló munkavégzés, kulturált, igényes megjelenés, számítógépes
gyakorlat, jó kommunikációs készség, pontosság, megbízhatóság, felelősségtudat.
Foglalkoztatás: alkalmi munkavégzés egyszerűsített foglalkoztatás keretében, óradíjas elszámolással.
Munkaidő: hétköznap 15.30-23.30
ünnep- és pihenőnap 7.00-24.00
További információ: a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájának irodavezetőjétől az 53/550-310 telefonszámon kapható.

XII. évfolyam, 30. szám • 2018. július 27.

HAZAI PÁLYÁN
A KINIZSI A MAGYAR
KUPÁBAN!
Részletek lapunk 15. oldalán!
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IN MEMORIAM
Dr. Szederkényi József
1974-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán.
Orvosi pályafutása alatt két munkahelye volt. Az egyetem elvégzése után 1984. március 31-ig a hatvani kórházban dolgozott. Neurológiai szakvizsgáját jeles eredménnyel
1979 decemberében szerezte.
A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézetben 1984. 04. 16. óta dolgozott neurológiai szakorvosként. Munkája során a páciensekkel való kapcsolata empatikus, betegközpontú, a betegek szeretik, ragaszkodnak hozzá. Szakmai tudása és emberi
tulajdonságai miatt mind betegei, mind pedig a kollegái tisztelték és nagyra becsülték.
Az ellátási területhez tartozó neurológiai megbetegedésben szenvedő járóbetegeket neurológusként döntő részben Ő látta el és végezte gondozásukat. A kollegák és
egészségügyben dolgozó munkatársak ellátását kiemelten fontosnak érezte. Bármikor
bizalommal fordulhattunk hozzá. A járóbeteg ideggyógyászati szakellátás szakmai
színvonala kiváló, melyet a környező kórházak neurológiai fekvőbeteg szakellátást
nyújtó osztályai is elismertek, ezáltal az intézmények közötti együttműködés zavartalan volt, mely jelentősen hozzájárult a biztonságos betegellátáshoz.
Tudományos rendezvényeken, konferenciákon, továbbképzéseken rendszeresen részt vett. Munkáját csendesen, észrevétlenül végezte.
Két fiúgyermek édesapja. Szakmai tudását nem csak a betegek ellátásában tudta kamatoztatni, hanem példamutatásával gyermekét is
megfertőzte a szakma szeretetével, aki követte édesapját ezen a pályán.
Majd 10 éve nyugdíjasként, komoly krónikus betegségével együtt teljes munkaidőben dolgozott. A város lakosságának egészségügyi
ellátását saját egészségi állapota elé helyezve látta el mindennapi orvosi tevékenységét. Tudtunk betegségeiről, távozása azonban valamennyiünket váratlanul ért.
Halála nagy veszteség a kórház és városunk lakossága számára is.
Emlékét kegyelettel őrizzük! Nyugodjék békében!
Tankó Ágota
főigazgató

SZABÓ GYÖRGY MUNKÁCSY-DÍJAS
SZOBRÁSZMŰVÉSZ:
„Fontos szempont volt, hogy az anyagnak is méltósága
legyen, a gránit ugyanis a legkeményebb kövek közé
tartozik, nem kopik, nem színeződik”
Szabó György nagykőrösi származású Munkácsy-díjas szobrászművész, az „Arany János és családja szoborkompozíció”
megalkotója az Önkormányzati Híreknek nyilatkozva elmondta: „Amikor ezt a szobrot készítettem, az első szempont
a praktikum volt, hogy az ember egy olyan dolgot találjon
ki, amitől ez más, érdekesebb lesz, hogy a megvalósítás méltó legyen a tárgyhoz. Szerencsés ötlet volt az a megoldás, hogy
Arany Jánost a kapunyíláshoz helyezéssel kiemeltem, körbejárhatóvá tettem, míg a család többi tagja átvált domborművé. Ez
volt a lényeg és ebben különbözik mástól. Hiszem, hogy ez
a mű is egy sajátos plasztikai élményt tud nyújtani. A szobor
életnagyságnál nagyobb, az emberek és a háttér bronzból került
megmunkálásra, az építmény pedig gránit. Fontos szempont
volt, hogy az anyagnak is méltósága legyen, a gránit ugyanis
a legkeményebb kövek közé tartozik, nem kopik, nem színeződik. Nekem, személy szerint, a kompozíció nagyon tetszik és
azt is sikeresnek érzem, hogy ha már erről a térről van szó, hogy
Arany első lakhelyének is emléket állít a szobor. A lehető legjobb helyre került, a Hősök terére, a Hősök szobrával együtt,
hiszen a két alkotás egymást nem bántja. Úgy gondolom, hogy
a Városháza épülete is egy jó, szimpatikus hátteret biztosít.”
Horváth Tibor
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A CSODÁLATOS ÁTALAKULÁS!
Önkormányzati támogatással újulnak
meg szép régi magánépületek
Ilyen volt…

Még most is lehet pályázatot
benyújtani az épített örökség védelmére kiírt felhívásra,
melynek beadási határideje augusztus 17. — tájékoztatta lapunkat Tényi András
főépítész. A pályázók viszsza nem térítendő támogatást

Ilyen lett…

kaphatnak azon fenntartási és
felújítási munkálatokra, melyek elvégzése a város sajátos
jellegének megőrzését, jelentőséggel bíró építészeti érték,
karakter megvédését, fenntartását vagy helyreállítását
célozzák. A korábbi években

jelentős önkormányzati támogatással, és tulajdonosi önerővel számos régi épület kapott
új külsőt. A mellékelt képeken a Bálvány utca 3. számú
ház látható a felújítás előtt és
után. A látvány önmagáért beszél, csodálatos az átalakulás!

Gratulálunk a tulajdonosnak
és a kivitelezőnek egyaránt!
Amennyiben Önök is pályáznának, kérjük, keressék az ezzel kapcsolatos dokumentációt
a város hivatalos honlapján:
www.nagykoros.hu
LV

Hatalmas közönségsikert aratott a Kőrösi Zenés Esték rendezvénysorozat

DobMánia tábor - SZERINTEM
Ebben az esztendőben is nagy-nagy sikerrel rendezték meg Nagykőrösön azt a DobMánia tábort, mely egy hét alatt – a Kőrösi
Zenés Esték programsorozatban – öt ingyenes, fantasztikus koncertet is kínált a zenerajongó közönség számára. Most a publikumot kérdeztük meg arról, hogy mi is a véleményük a rendezvényről.
Mindenki boldogan adott lapunknak interjút, általában már sokadik
alkalommal jönnek erre a remek zenei csemegéket tartogató esti rendezvényre. A Kőrösi Zenés Esték sajátossága, hogy a DobMánia Tábor növendékei közösen lépnek fel meghívott híres előadókkal.
Pálfi-Pál Tünde férjével és lányukkal érkezett: „Évek óta kijárunk
ide! Nagyon tehetségesek a gyerekek! Mi
első sorban őmiattuk
jövünk, ez vonz bennünket legjobban. Szeretjük látni és hallani,
ahogyan átélik a zenét
a koncert résztvevői.
Csodás érzés, hogy hatalmas tisztelettel vannak a meghívott vendégelőadók iránt a gyerekek. Jó dolog látni azt, hogy hogyan segítik a zenészek a gyerekek produkcióit. Látjuk, hogy van jövője a zenének!
Nagyon örülünk neki, hogy ez egy ingyenes lehetőség, és évről évre
nálunk rendezik meg. Szuper, hogy mindenféle zenei stílus megtalálható a repertoárban, így mindenki kiválaszthatja a leginkább neki
tetszőt.”
Kanyó Teréz és Bujdosóné Halmai Mária is rendszeres látogatói
a rendezvénynek: „Ez egy nagy vállalkozás! Nagyon tetszik nekünk,
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már három éve rendszeresen jövünk. Nagyon jó látni azt, hogy
ez a rendezvény ennyi
fiatalt összegyűjt. A táborvezető, Bordás József
is példamutatóan foglalkozik a gyerekekkel.
Lendületesen, tele energiával, és csupa szeretettel teszi mindezt. Sokszínű zenei élményben lehetett mindazoknak
részük, akik kilátogattak erre a programra!”
Malicskó Lilla, 12 éves nagykőrösi kislány a nagymamájával érkezett a rendezvényre, boldogan, lelkesen, mosolyogva mondja:
„Idén jöttünk először, de már a harmadik koncerten veszünk részt.
A nagymamám látta meg, hogy van ez a lehetőség. Szenzációsak
a gyerekek! Nem sokat értek a doboláshoz, de komolyan mondom,
el vagyok ájulva. A tegnapi koncert is káprázatos volt. Baricz Gergő és a gyerekek igazi örömzenét adtak elő. Egyszerűen nem tudtuk
itt hagyni. Én azt sem tudtam ki ő,
de örülök, hogy megismerhettem,
fantasztikus a kisugárzása a zenésznek! Mindent szívvel-lélekkel
beleadtak a fellépők. A zenészek
segítő szeretettel voltak a gyerekek
iránt, igazi „család” ez! Nagyon
ügyesek a gyerekek, fantasztikus
tudás áll mögöttük. Nagyon jó,
hogy van Nagykőrösön ez a tábor!”
Lőrinczy Veronika
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Lecsófesztiválon főzött
a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ csapata

Igen jó hangulatban, több mint 50 csapat részvételével rendezték meg az elmúlt hétvégén, Nyársapáton a X. jubileumi Lecsófesztivált. A programon a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ csapata is részt vett, és különdíjat kaptak teljesítményükért.
Ezúton is gratulálunk!
Nagyon sok nagykőrösit is vonzott az esemény, képgalériánk minderről megtalálható az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!

NÉZZE MEG ÖN IS!
Képek: Varga Irén fotóművész
LV
Hirdetés

FELJELENTÉST TETTEK A FIATALOK
ELLEN, AKIK VANDÁL MÓDON KITÉPTÉK
A PADOT A HELYÉRŐL A HŐSÖK TERÉN

Az elmúlt héten nem kis vihart
kavart az az eset, hogy a gyönyörűen felújított Hősök terén
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rongálás történt. Fiatalok július
14-én kora hajnalban kitéptek
egy csavarokkal a térburkolat-

ba rögzített padot a helyéről.
A tettük nem maradt titokban,
a térfigyelő kamerák rögzítették „művüket”. Az anyagi kár
jelentős. Az ügyben hivatalos
intézkedés van folyamatban,
a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársai feljelentést tettek a rendőrségen.
Kérjük, hogy aki felismeri
a képeken látható személyeket, tegyen bejelentést a rendőrségen, vagy a Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal Műszaki
osztályán, vagy írjon nekünk emailt ide: szerkesztoseg@nagykorosma.hu.
LV

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4299 Ft

8499 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

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

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200
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Interjú Utasi Eszterrel,
a Petőfi iskola leendő igazgatójával

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében,
a következő 5 évben Utasi Eszter
látja el a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői feladatait.
Lapunk felkereste Utasi Esztert, hogy életéről, eddigi munkásságáról kérdezzük.
ÖH.: Úgy gondolom, hogy Önt
nagyon sokan ismerik a városban, szülők, gyermekek egyaránt,
hiszen már 17 éve tanít a Petőfi iskolában. Beszélne mégis a kezdetekről, miért a pedagógusi pályát
választotta, külön kitérve a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola iránti szeretetére?
Utasi Eszter: Tősgyökeres
nagykőrösi gazdálkodó családból származom, Nagykőrösön is
születtem 1975-ben. A Petőfi iskola iránti szeretetem egészen
a kezdetekre, gyermekkoromra vezethető vissza, hiszen pont
az iskolával szemben nőttem fel,
édesanyám, testvéreim, unokatestvéreim és természetesen én is
itt kezdtem tanulmányaim. Kapcsolatom tehát az intézménnyel
velem egyidős, úgy gondolom, ez
már egy elválaszthatatlan kötelék.
Gyermekként már az öcsémet is tanítgattam, nagyon vonzott ez a pálya. Céltudatosan készültem is rá,
végig kitűnő tanulóként az intézmény állandó versenyzője voltam,
országos eredményekkel is büszkélkedhettem, jutalomtáborokban
vehettem részt. Ez a céltudatosság,
előre haladás elve tükrözi a tanítói-nevelői munkámat is. A tanulmányaimat a nagykőrösi gimnáziumban folytattam, Tóth Tibor
igazgató vezetésével angol-német
tagozaton, de mellette még a latint
is intenzíven tanultam.
ÖH.: Mivel nagyon fontos az
Ön számára az állandó fejlődés,

hogyan készült fel tudatosan
a hivatására, milyen szakképesítésekkel gazdagodott?
– A Kecskeméti Főiskolán
óvodapedagósus-tanító
szakon végeztem 1998-ban, majd
ez év augusztusától már munkába is álltam óvónőként Cegléden.
Az ott töltött 2, 5 éves munkám
alatt a Budapesti Tanítóképző Főiskolán elvégeztem a vezető óvodapedagógus szakot, közben folyamatosan próbáltam visszatérni
Nagykőrösre, végül 2001-ben Deák
György akkori igazgatónak köszönhetően a Petőfi iskolában kaptam
helyet napközisként. Nagyon hálás
voltam, hogy közben a Szivárvány
utcai tagintézményben délelőttönként testnevelést és éneket taníthattam. Mivel nagyon vonz az idegen
nyelv tanulása, a Kecskeméti Főiskolán 2001-től 2003-ig elvégeztem az angol műveltségi területet
is, így már angolt is taníthattam az
ének és testnevelés mellett. Végre a „nagy” iskolában is kaptam
már néhány órát, ugyan nehezebb
osztályokban kezdtem, de mindig
voltak sikerélményeim, melyek
arra ösztönöztek, és abban erősítettek meg, hogy jó úton haladok,
folytatnom kell tovább.
Az ELTE Bölcsészettudományi
Karán közben elvégeztem a pedagógiai szakos tanári, pedagógiai
szakos bölcsész és közoktatás vezetői szakot is. Itt négy év alatt,
2005-ben végeztem. Az utolsó évben, 2004 júniusában megszületett
kislányom, így tanulmányaimat
mellette fejeztem be. Büszkeséggel
tölt el, hogy az Óvodai Nevelés
című országos szakmai lapban,
2004 februárjában megjelent írásom ’Az idegen nyelv – egy híd
óvoda és iskola között’ címmel.
Eközben már 2002-től rendszeresen tanítottam angolt a városi

XII. évfolyam, 30. szám • 2018. július 27.

óvodákban, valamint minden év
májusában bemutató órákat tartottam szülőknek és óvónőknek
több mint tíz éven keresztül.
ÖH.: Ha jól tudom, a sor itt
még nem ér véget, hogyan folytatta tovább?
– 2006-ban tértem viszsza a munkába, a Petőfi iskolában
napközisként indultam újra, majd
egy évig csak angolt tanítottam.
Ezt követően osztályfőnök lettem, de az angolt továbbra is oktattam. A Kecskeméti Főiskolán
elvégeztem a magyar műveltségi
területet is 2009-ben, ekkor már
felsős osztályokban magyart is taníthattam. Az egri főiskolán 2013
februárjától magyar részismereti
képzésre jártam, így 2015-ben
felvételt nyertem a Károli Gáspár
Református Egyetemre, ahol elvégeztem az okleveles magyartanár
mesterképzést. Jeles eredménnyel
írtam meg az MA magyartanári
portfóliót. 2014 novemberében
a Pedagógus Portfóliót is megcsináltam, 2015 májusában én
voltam az első a városban, akit
tanárként minősítettek 98%-os
eredménnyel.
Nagy dicsőség volt számomra, hogy a Ceglédi Tankerület Központ 2017 májusában,
a 2016/2017-es tanévben végzett
kiemelkedő munkám jeléül kitüntetett.
ÖH.: Milyen célok, elvek vezérlik majd igazgatói munkája során?
– Ahogy már említettem, a tanulás, versenyzés, a sikerélmény
elve; hogy – tanuljunk, csináljuk,
ne álljunk meg – motivált engem
is egész életem során, és erre
ösztönzöm tanulóinkat is, saját
lányomat is. Úgy gondolom, egy
szülő mutasson példát gyermekének, így külön büszke vagyok Fan-

nira, hogy megválasztották DÖK
elnöknek, hogy aktívan részt vesz
az intézmény közösségi életében is.
Nagyon büszke vagyok, hogy
a Petőfi iskolában tanultam, itt
dolgozhatom, óriási elismerés
és boldogság számomra, hogy
mind a tantestület, az alkalmazotti közösség, a szülők és
a gyermekek is szinte 94%-ban
mellettem állnak. Külön köszönöm a családom támogató és segítő hozzáállását, szeretetüket és
türelmüket.
Az angol és a magyar nyelv iránti szeretetem egyértelműen azt diktálja, hogy a nyelvi tagozat nagyon
fontos az iskolánk számára, már
most kiváló versenyeredményekkel
büszkélkedhetünk e téren is. Ezen
felül fontos számomra, hogy szervesen részt vegyek az intézmény
életében, rendszeresen bonyolítok
le iskolai műsorokat, versenyeket,
valamint tagja vagyok az Arany János Társaságnak is.
Igazgatói munkám során
arra fogok törekedni, hogy az iskola méltó legyen régi jó hírnevéhez, elégedett és szakmai tudással
rendelkező pedagógusok alkossák a tantestületet, amely vonzó
legyen a szülőknek és gyermekeiknek egyaránt. Jó kapcsolatot
szeretnék ápolni a fenntartóval
és a város vezetőségével, akik
elégedettek lesznek az intézmény
nevelő-oktató munkájával a jövőben. Szeretném erősíteni a külső
kapcsolatrendszerünket is.
Végszóként szeretném elmondani, hogy mennyire büszke vagyok, hogy ebben az iskolában
dolgozhatom, büszke vagyok
a kollégáimra és bízom benne,
hogy a velük való sikeres együttműködés, a közös összefogás kiváló munkát eredményez.
Lejegyezte: Beretvás Judit
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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.
Hajdú Sándorné lapunknak
elmondta, hogy nagyon örül
annak, hogy megújul a nagykőrösi piac, és új, fedett csarnok épül. „Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz! Nem
kell esőben, hóban árulniuk
a kereskedőknek, nem kell takargatni a portékákat. Más,
korszerű körülmények lesznek
végre. Jó lenne, ha ez minél
előbb megvalósulna. Minden
héten jövök ide vásárolni, hiszen mindig kell valami. Nagyon szeretem a kőrösi piac
termékeit, főleg őstermelőktől vásárolok, zöldséget gyümölcsöt, tejet.
Remek az árukínálat, meg vagyok vele elégedve. Amit az egyik helyen
nem kapok, azt beszerzem a másikon. Várom, hogy készen legyen minél előbb az új piaccsarnok.”
Tóth Balázsné szeretné, ha minél előbb elkészülne az új létesítmény. „Nagyon örülünk neki!
Az az érdeke mindenkinek, hogy
minél előbb megépülhessen az
új, fedett csarnok. Bízom benne,
hogy az új, korszerű piacon már
szélesebb lesz a hely és babakocsival, mozgáskorlátozott kocsi-

val is könnyebb lesz a vásárlás.
Mi az őstermelőktől szeretünk
vásárolni, hiszen nekik mindig
friss, szép az árujuk. Célirányosan jövünk, tudjuk, hogy mit hol
szerzünk be, vannak jól bevált,
megszokott helyeink. Várjuk nagyon, hogy az új helyen vásárolhassunk!”

NAGY SIKERŰ
Tanyatábort szerveztek
a Pálfájában

Július 9-től 13-ig a Pálfája Oktatóközpontban a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. munkatársai Tanyatábort szerveztek. Bera Bernadett táborvezető, környezeti
nevelő lapunknak elmondta,
hogy ezen néhány nap alatt
a résztvevők megismerkedhettek a környező erdő növény- és
állatvilágával. Csoportokat alkotva együtt fedezték fel az Oktatóközpont területén található
növényeket, mikroszkóp alatt
vizsgálták meg a különböző
rovarokat. A közös sátorállítást
követően felfedezték az erdőt, érdekes növényekre, gombákra leltek, amikből egy házi kiállítást is

rendeztek. A régi tanyasi életformát megidézve a táborozók
megkóstolták a saját maguk által készített, kemencében sült
lekváros buktát, majd lovas kocsiztak az erdőben. Alkonyatkor
denevér – lesre mentek a táborlakók. -Egy táborból sem maradhat
el a tábortűz és a pirítás, amihez
hagyományosan mogyorófa veszszőket használtak a nyársbotok
helyett. A táborozók péntekre kellőképpen elfáradtak, sok
új élménnyel és barátságokkal
gazdagodtak. A hét sok új információt és élményt adott táborvezetőnek és táborozónak egyaránt!
Bera Bernadett táborvezető

Lejegyezte: Lőrinczy Veronika

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon
továbbra is az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook közösségi oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu
városi honlapon!
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Házsártos feleség mondja civil
elnök férjének:
- Mennyivel jobban tettem volna, ha
magához az ördöghöz mentem volna feleségül!
- Erre ne is gondolj!
Közeli rokonok nem házasodhatnak!
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Megmutatjuk, mi van a Gardróbban

A közelmúltban Nagykőrösön
a SPAR mellett új ruhabolt
nyílt, melyben fantasztikus
kínálatban kaphatók szebbnél szebb márkás, jó minőségű női ruhák és kiegészítők,
remek, vásárlóbarát árakon.
A tulajdonos Hölgy már üzemeltet a megyében egy másik
„Gardrobom” nevű boltot, most
Nagykőrösre esett a választása.
Szeretettel üdvözöljük őket

városunkban és kívánunk sok
vevőt, jó forgalmat nekik.
Ha tehetik, nézzenek be a boltba, érdemes!
A NagykőrösMA facebook
oldalán képeinkkel megmutatjuk Önöknek, hogy milyen fantasztikus árukészlettel várják
Önöket is az igazán kellemesen
kialakított üzlettérben a mindig mosolygós eladók!
LV

Napról napra szebb, és szebb a múzeum
Lassan a hajrájába ér az Arany
János Múzeum épületének felújítása, melyet Nagykőrös Városa kormányzati támogatással
végez. Ahogyan az képeinken
is látható, a napokban kapja meg szép, végső színét az
épület. Folynak a munkálatok
a múzeum előtti területen is,

épülnek a járdák, és körvonalazódik a park kialakítása. Minden adott lesz ahhoz, hogy az
Arany kultuszt ápoló városban
Arany János nevéhez és hírnevéhez méltó korszerű intézményt üzemeltessen Nagykőrös városa.
LV
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EGYRE TÖBB, ÉS TÖBB AZ ILLEGÁLISAN
LERAKOTT SZEMÉT!
HULLADÉKGYŰJTÉS KISOKOS 1. rész
• Tudta, hogy a nagykőrösi hulladékudvar minden
hétvégén szombaton is nyitva van?
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 9-17-ig
Szombat: 7-15 óráig
Vasárnap: zárva
• Tudja Ön, hogy hol van a nagykőrösi hulladékudvar?
A szilárd hulladéklerakó telep bejáratánál balra található,
a Kürtilapos dűlőben.

Szabadszállási utca folytatása, belterület.
6-8 m3 a becsült illegális szemétnagyság

A képen látható iszonyatos kupacot Illés Sándor települési
képviselő jelentette be a KÖVAKOM Nonprofit Zrt-nek.
A közszolgáltató munkatársai rengeteg hasonló jellegű,
illegálisan lerakott szeméttől szabadítják meg a várost.
A szemetelés sajnos ipari méreteket öltött, Nagykőrös több
pontjára hordja a lakosság
illegálisan a legkülönfélébb
szemétfajtákat. A KÖVA meg
időt, pénzt és fáradtságot nem
kímélve szedi össze azt. A dolog érthetetlen, hiszen Nagykőrösön a szemétbegyűjtés
minden formája rendelkezésre áll. Kitehetjük a háztartási
hulladékot, külön az üveget,
műanyagot, papírt, szelektív
módon. Van zöldhulladék begyűjtés, lomtalanítás, elektronikai hulladékbegyűjtés is.
Cikksorozatunkban megmutatjuk Önöknek, hogy egyes
„embertársaink” mindezek
ellenére hogyan szennyezik
ily módon a tájat, és környezetünket...
Forrás: NagykőrösMA
facebook oldala
Az írás megjelenését követően
rengeteg kommentet írtak az
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olvasók, melyben a legmeszszebb menőkig elítélik az ilyen
jellegű emberi magatartást.
Számos kérdés is felmerült
a nagykőrösi hulladékszállítási rendszerrel kapcsolatban.
Ezekre ezeken a hasábokon is
választ adunk. Tegyünk együtt
környezetünk, szépséges városunk tisztaságáért a nyilvánosság erejével! Ha tetten ér
olyan személyt, aki illegálisan
szemetet helyez ki közterületre, mindenképpen jelentse azt
a rendőrségen, ha lehet, fényképezzen, és jegyezze fel az
autó rendszámát! Ezzel kapcsolatban bejelentést nekünk
is küldhet, képekkel: szerkesztoseg@nagykorosma.hu
Lapzártánkkor
kaptuk a hírt, hogy mire hétfőn
a KÖVA – KOM Zrt. illetékesei
el akarták szállítani a képen
látható szemétkupacot, addigra ennek hűlt helyét találták.
Nyilván használt a nyilvánosság, és volt egy szemtanú, aki
megnevezte, hogy a szemetet ki vitte oda. Bízzunk benne, hogy szakszerűen kivitte
a hulladékudvarra, és a kupac nem egy másik út mellett,
vagy erdős részen bukkan fel!
LV

• Tudja Ön, hogy mit lehet oda beszállítani?
Ezeket:
kommunális eredetű (háztartási) hulladék
építési törmelék jellegű hulladék.
zöldhulladék
lom (nagydarabos) hulladék

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET, KÖSZÖNJÜK,
HOGY ÓVJA, VÉDI KÖRNYEZETÉT ÖN IS!
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CSODAKERTEK NAGYKŐRÖSÖN
- VIRÁGOS PÁLYÁZÓK

Július 18-án megkezdte munkáját az a zsűri, mely elbírálja a 2018-as évben a Virágos
Nagykőrös pályázatra beérkezett nevezéseket. Ebben az
esztendőben nem volt pályázóban hiány, csodaszép kertjeiket büszkén mutatták meg
a zsűritagoknak az indulók.
Bebizonyosodott, hogy Nagykőrösön nagyon sok olyan lakos él, aki szépen gondozza,
ápolja lakókörnyezetét, és ezzel nem csak saját magának,
hanem mindazoknak örömöt
okoz, akik láthatják a parányi
csodát, a zöld üde növényeket
és a mesésen pompázó virágokat. A pályázók közt volt,
aki lakótelepi balkonját mutatta be nekünk, pályázott
a Nagykőrösi Városi Óvoda Kárász utcai intézménye,

de a legtöbb nevező magánházának szépséges kertjével
indult.
Nagykőrös évek óta eredményesen pályázik, és értékes díjakat nyer a Virágos
Magyarország kiírásra, és ez
az érdem a településen élőké
is. Képgalériánkkal ezúton
is szeretnénk megköszönni
Önöknek, hogy pályáztak
a Virágos Nagykőrösért kiírásra, és kívánunk innen is
szeretettel további jó kertészkedést.
Ha Ön is szívesen megmutatná nekünk, akár versenyen
kívül is szép nagykőrösi kertjét, illetve háza utcafrontját,
kérjük, küldjön be nekünk
képet ide: sajto@nagykoros.
hu
Lőrinczy Veronika
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Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377
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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2018. július 30-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.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér
2018. augusztus 4-5-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06-20/978-27-40
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N A G Y CSAL ÁDBAN ÉLNI JÓ!
N N E TAGNAK LENNI JÓ!!!

Hirdeti immár közel negyed évszázada a Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesülete (NNE), aki több
mint 24 éve tartja össze, támogatja, segíti és színes programjaival színesebbé teszi a Nagykőrös
és környékén élő nagycsaládosok mindennapjait. Ezt mutatja a májusban nagy sikerrel, közel
100 fővel megtartott Egyesületi
Gyermeknap is. A közelmúltban
pedig a Fővárosi Növény- és Állatkertbe vitte el tagcsaládjait kicsik
és nagyok nagy örömére. A buszos

utazás költsége külsős támogató
segítségével mindenkinek ingyenes volt! Legközelebbi programja egy közös balatoni nyaralás
lesz, amelynél szintén ingyenes
utazási költséget biztosít az Egyesület a tagcsaládoknak.
Ezúton is köszönjük minden
kedves támogatónknak a segítséget!
A Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesülete vár tagjai közé
mindenkit, akit többedszer is domborodó pocakja láttán a tágabb

családja, a barátai, a kollégái csodálkozása, rosszallása fogad, de ő
mégsem érzi magát csodabogárnak,
bátor hősnek, hanem csupán egészséges nőnek, aki örül a megfogant
új életnek, szereti a gyerekeket és
szívesen nevel belőlük kettőnél többet is; akinek még csak álmaiban
él, hogy egyszer majd több gyermeket szeretne, és már előre szeretné
megtudni, milyen is a családi élet;
akinek nincs saját családja, de úgy
érzi, van benne megértés másokkal
szemben, ha a benne lévő szeretet-

raktárból tud juttatni másoknak is;
aki már házastársával együtt vállalta a nagycsalád minden terhét és
örömét, és úgy érzi, van mit mondania a hasonló cipőben járóknak
és a jövendő szülőknek; aki gyermekeinek hasonló szellemű társaságot,
játszópajtásokat keres; akinek úgy
alakult az élete, hogy egyedül maradt a gyermekeivel és nehéz egyedül hordani a terheket; akinek már
felnőttek a gyermekei, és hiányzik
a gyerekzsivaj; akinek szüksége van
tanácsra, bátorításra, a hasonlóak
közösségére; aki segíteni tud más
szülőknek és gyermekeknek tanácscsal, információval; akinek kedvenc
időtöltése a szervezés és nem veti
meg a kétkezi munkát akkor sem,
ha másokért kell dolgozni; aki jó
szakmai, üzleti kapcsolatait szívesen
használja fel arra is, hogy másoknak
segít általuk!
Elérhetőségeink:
0620/33-44-366 vagy a
nagykorosi.nagycsaladosok@
freemail.hu

Hirdetés

MŰSOR
2018. július 27.; 28; 29.
15 óra Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció (szinkronizált,
színes amerikai családi animációs film)
17 óra Férfiak fecskében (angol nyelvű, színes angol vígjáték)
19 óra Sodródás (szinkronizált, színes amerikai dráma, kalandfilm)

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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NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI VII. (1.rész)

Fotó: Varga Irén

Ebben a lapszámban az Arany János Református Általános Iskola és
Óvoda kiváló diákjai szerepelnek:
Bartus Emese: Serbian Open
Fit-Kid Nemzetk. Verseny Nemzetk. I. , Fit-Kid Cegléd Orsz.
III. , Fit-Kid Táncverseny Orsz. I.,
Fit-Kid Hódmezővásárhely Orsz.
I., Fit-Kid Egyéni összetettben
Orsz. I., Orsz. Bibliaismereti Verseny Orsz. IV.; Pácsa Henrietta:
Német Műfordító Verseny Orsz.
arany, Református Isk. Orsz. Német Versenye Orsz. III.; Csécsy
Botond Szabolcs: Multimédiás
Bibliaismereti és Prezentációs Verseny Orsz. II. hely Református Iskolák Orsz. Angol Versenye Orsz.
III., Körzeti Diákolimpia Asztaltenisz Városi I., Körzeti Diákolimpia Asztalitenisz I-II. kcs. Városi
I.; Csécsy Bence Mátyás: Multimédiás Bibliaismereti és Prezentációs Verseny Orsz. IV.; Bacsó Gergely István: Ref. Isk. Orsz. Német
Versenye Orsz. II., Szarka Mihály
Szavalóverseny Megyei I., Tankerületi Német Nyelvi Verseny
Megyei II., Városi Vers – és Prózamondó Verseny Arany fokozat
és különdíj; Győrffi Virág: Ref.
Isk. Orsz. Német Versenye Orsz.
V., Béres Ferenc Orsz. Zsoltár és
Népdaléneklő Verseny Bronz,
Tankerületi Német Nyelvi Verseny
Megyei II.; Szarka Noémi: Ref.
Isk. Orsz. Német Versenye Orsz.
I., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
Országos elődöntő II., Tankerületi Német Nyelvi Verseny Megyei
II., Kosárlabda Diákolimpia III.
kcs megyei bajnokság Megyei II.,
Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs
megyei bajnokság Megyei III.;
Pesti Lilla: Ref. Isk. Orsz. Német
Versenye Orsz. V., Zongora hangszerszóló Városi I., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs Orsz elődöntő
II., Kosárlabda Diákolimpia III.
kcs megyei bajnokság Megyei II.,
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Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs
megyei bajnokság Megyei III.;
Bányai Barnabás: Ref. Isk. Orsz.
Német Versenye Orsz. VII., Orsz.
Bibliai Történetmondó Verseny
Orsz. VI., Szarka Mihály Szavalóverseny Megyei III., Városi Vers
– és Prózamondó Verseny Arany,
Bolyai Anyanyelvi Verseny Orsz.
IX., Bolyai Anyanyelvi Verseny
Megyei I.; Fehér Dóra: Ref. Isk.
Orsz. Német Versenye Orsz. VI.,
Karácsony Sándor Orsz. Zsoltáréneklő Verseny Ezüst és különdíj,
Béres Ferenc Orsz. Zsoltár és Népdaléneklő Verseny Ezüst, Szarka Mihály Szavalóverseny Megyei
I., Városi Vers – és Prózamondó
Verseny Arany, AMITA Országos
Táncverseny Országos ezüst és
bronz, MLTSZ Orsz.Táncverseny
Orsz. III., MLTSZ Területi Táncverseny Megyei ezüst és bronz,
Német Nyelvű Területi Verseny
Megyei II., Tankerületi Német
Nyelvi Verseny Megyei I.; Kovács Orsolya: Református Iskolák
Orsz. Német Versenye Orsz. VIII.,
Német Nyelvű Területi Verseny
Megyei II. hely, Tankerületi Német
Nyelvi Verseny Megyei I. hely, Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs megyei bajnokság Megyei III.; Csákó
Tamás: Ref. Isk. Orsz. Angol Versenye Orsz. IV., Körzeti Diákolimpia Asztalitenisz I-II. kcs Városi
I.; Zombori Flóra: Ref. Isk. Orsz.
Angol Versenye Országos IV.,
Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
Orsz. elődöntő II., Karácsony Sándor Orsz. Zsoltáréneklő Verseny
Ezüst, Tankerületi Angol Nyelvi
Verseny Megyei I., Kosárlabda Diákolimpia III. korcsoport megyei
bajnokság Megyei II.; Matuska Lotti Luca: Béres Ferenc Orsz.
Zsoltár és Népdaléneklő Verseny
Ezüst, Orsz. Mesemondó Verseny
Arany, MLTSZ Orsz. Táncverseny
Orsz. II., III. Orsz. Bem Kupa Társastánc Verseny Orsz. I., MLTSZ

Területi Táncverseny Megyei
arany, Rákóczi Kölyök Kupa Városi I.; Matuska Viola Villő: Béres
Ferenc Orsz. Zsoltár és Népdaléneklő Verseny Arany, III. Orsz.
Bem Kupa Társastánc Verseny
Orsz. I., Hegedű hangszerszóló
Városi I., Orsz. Kézműves Verseny
Orsz. arany, MLTSZ Orsz. Táncverseny Orsz. II., III. Orsz. Bem
Kupa Társastánc Verseny Orsz. I.;
Németh Virginia Andrea: Béres
Ferenc Orsz. Zsoltár és Népdaléneklő Verseny Bronz; Kesztyűs
Kíra: Béres Ferenc Orsz. Zsoltár
és Népdaléneklő Verseny Arany,
Karácsony Sándor Orsz. Zsoltáréneklő Verseny Arany, Hegedű
hangszerszóló Városi I., Bolyai
Anyanyelvi Verseny Orsz. IX., Bolyai Anyanyelvi Verseny Megyei I.;
Faragó Gyöngy Virág: Ref. Isk.
Orsz. Versmondó Versenye Orsz.
I., Orsz. Mesemondó Verseny
Ezüst, Szarka Mihály Szavalóverseny Megyei I., Városi Vers – és
Prózamondó Verseny Városi arany
, Ref. Isk. Orsz. Szövegértő Verseny Orsz. IV., Diákolimpia megyei asztalitenisz verseny Megyei
I., Körzeti Diákolimpia asztalitenisz I-II. kcs Városi I., Rákóczi
Kölyök Kupa Városi I.; Suba Dávid: Orsz. Bibliai Történetmondó
Verseny Orsz. VII., Szarka Mihály
Szavalóverseny Megyei II.; Faragó Csillag Virág: Jedlik Ányos
Orsz. Fizika Verseny Orsz. IV.,
Diákolimpiai Megyei Asztalitenisz
Verseny Megyei I., Pest Megyei
Asztalitenisz Verseny Megyei II.,
Körzeti Diákolimpia Asztalitenisz
Városi I., Országos Bibliaismereti
Verseny Orsz. IV., Zongora hangszerszóló Városi I., Diákolimpia megyei asztalitenisz verseny
Megyei I., Körzeti Diákolimpia asztalitenisz I-II. kcs Városi
I.; Váradi Villő: Karácsony Sándor Orsz. Zsoltáréneklő Verseny
Ezüst; Budai Tamara: Orsz. Me-

semondó Verseny Arany fokozat,
Városi Vers – és Prózamondó Verseny Városi arany, Zongora hangszerszóló Városi I.; Malicskó Lilla:
Orsz. Mesemondó Verseny Arany,
Körzeti Diákolimpia asztalitenisz
III-IV. kcs Városi I.; Lázár Edina Zsanett: Orsz. Szépíró Verseny Bronz; Holló-Zsadányi Senon: Orsz. Szépíró Verseny Ezüst,
Szarka Mihály Szavalóverseny
Megyei I., Városi Vers – és Prózamondó Verseny Városi arany,
Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
Orsz. elődöntő II., AMITA Orsz.
Táncverseny Orsz. ezüst, MLTSZ
Területi Táncverseny Megyei
ezüst és bronz, Kosárlabda Diákolimpia III. kcs megyei bajnokság
Megyei II.; Kecskeméti Tamara:
Orsz. Szépíró Verseny Arany; Gábor Gréta: Ref. Isk. Orsz. Meseíró Versenye Ezüst; Ferentzi Éva:
Ref. Isk. Orsz. Meseíró Versenye
Ezüst; Szabó Anna Júlia: Ref. Isk.
Orsz. Meseíró Versenye Bronz;
Sági Zsolt: Csaba Béla Orsz. Judo
Emlékverseny Orsz. I., Magyar
Kupa Orsz. I., Budapest Bajnokság Orsz. I., Magyar Bajnokság
Orsz. I., Magyar Kupa – Fekete
Zsolt Emlékverseny Orsz. I., Budaörs Kupa Orsz. I., Tóth Péter
Emlékverseny Orsz. I., Mercedes
Benz Judo Kupa Orsz. III., Budapesti Regionális Verseny Megyei
I.; Tóth Hanga Katalin: Karácsony Kupa Asztalitenisz Verseny
Orsz. III., Szarka Mihály Szavalóverseny Megyei II., Ceglédi Benedek Elek Kistérségi Szövegértő
Verseny Megyei I., Diákolimpiai
Megyei Asztalitenisz Verseny Megyei II., Körzeti Diákolimpia Asztalitenisz Verseny Városi II., Orsz.
Bibliaismereti Verseny Orsz. IV.,
Diákolimpia megyei asztalitenisz
verseny Megyei I., Körzeti Diákolimpia asztalitenisz I-II. kcs Városi I.; Ócsai Dominik: Budai
Harcművész Karate Verseny Orsz.
II.; Szokonya Kata: Orsz. Karate
Verseny Arany; Szokonya Gergő:
Orsz. Karate Verseny Ezüst; Pallagi Hella: III. Orsz. Bem Kupa Társastánc Verseny Orsz. V., III. Orsz.
Bem Kupa Társastánc Verseny
Orsz. I.; Pap Ágota: Westoriental
Hastáncfesztivál Orsz. arany, XIX.
Egyéni Hastánc Verseny Orsz.
arany, II. Kaméleon Hastáncfesztivál Orsz. arany és ezüst, Orsz. Területi Hastánc Bajnokság Arany;
Folytatjuk…
Gratulálunk!

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Hét kérdése
Vajon miért van az, hogy az egyszeri civil elnök rója a köröket Nagykőrösön hatalmas sötét terepjárójával, és azzal szórakozik,
hogy nem enged át egyeseket a gyalogátkelőhelyeken? Nagy gázt adva száguld át előttük, és kezével fenyegetően integet feléjük,
miközben szitkokat szór a járókelőkre. Hogyan süllyedhetett le idáig?

ZÁGRÁB NÁNDOR HAZUDIK —
Már akkor is ezt teszi, amikor kérdez
Zágráb Nándor, a helyi Jobbik elnöke folyamatosan hazudik, és
nem is cáfolja, hogy ezt teszi. Vajon
ki hisz még a krónikusan hazudozó embernek, Zágráb Nándornak?
Íme, egy csokor a hazugságaiból,
melyekkel riogatta a közvéleményt,
és viszályt keltve hergelte, és még
most is hergeli a lakosságot:

• Azt hazudta Zágráb, hogy
lebontják a Gyopár utcai garázssort, ami azóta is a helyén
van! Nem került lebontásra!
• Azt hazudta Zágráb, hogy
bezár a nagykőrösi zeneiskola, melyben azóta is tehetséges gyerekek százai tanulnak!
• Azt hazudta Zágráb, hogy
a Dalmady iskola bezár, ahol
azóta is a legmagasabb szintű
szakmai munka folyik a gyermekek
érdekében!
• Azt hazudta Zágráb, hogy Ábrahám Tiborral konzervgyárat építenek
Nagykőrösön, de még a tervezés szakaszába sem jutottak el!
• Azt hazudta Zágráb, hogy megszűnik a nagykőrösi piac, ám a piac
megújul, új piaccsarnok épül!
• Azt hazudta Zágráb, hogy a helyi
lakosság csatorna önerő támogatá-

sából épül az új piac, azonban kormányhatározat szerint kap a piaccsarnok építésére és a környező utak
építésére 600 millió forintot Nagykőrös!
• Azt hazudta Zágráb, hogy végleg szakított a pártpolitikával, mert
a pártok tettei és céljai köszönőviszonyban sincsenek egymással, aztán
visszalépett a Jobbikba, és a helyi elnöke lett!

• Zágráb közvélemény kutatás célzattal olyan blőd kérdéseket tesz fel
mostanában a helyi lakosoknak, melyek eleve hazugságon alapulnak!
Ki hisz még Zágráb Nándornak és
a holdudvarába tartozóknak? Egyértelműen
látszik, hogy Zágráb Nándornak csakis a cirkusz és a hangulatkeltés a fontos, valamint
a saját maga politikai haszonszerzése!

Van, aki még hisz neki egyáltalán
ezek után?
Lőrinczy Veronika

HAZAI PÁLYÁN A KINIZSI A MAGYAR KUPÁBAN!
Ezen a héten vasárnap,
július 29-én a Kinizsi FC
hazai pályán fogadja 17
órától a Tököl csapatát,
mindenkit szeretettel várnak a mérkőzésre!

Amennyiben a nagykőrösi csapat továbbjut, akkor
a következő meccset augusztus
1-jén, szerdán játssza a Kinizsi
gárdája, az ellenfél még nem
ismert. Sohajda Márk elnök
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lapunknak elmondta, hogy nagyon bíztató az a teljesítmény,
melyet a csapat mutatott a felkészülési mérkőzések során, hiszen két NB III-as gárdát is
sikerült legyőzniük. A Kinizsi

FC-Dabas 6:4, míg a Kinizsi
FC- Taksony mérkőzést 4:1-re
hozták a nagykőrösiek.

HAJRÁ NAGYKŐRÖS!
HAJRÁ KINIZSI!
LV
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Többszörös Európa Bajnok a Relevé Táncegyesület!
A Relevé Táncegyesület Brassóban 47 táncossal és közel 40 kísérővel, az MLTSZ, azaz a Magyar Látványtánc Sportszövetség 4 napos
Európa Bajnokságán öt koreográfiával versenyzett, s az óriási élmény mellett fantasztikus eredményekkel tértek haza.
További részletek korábbi lapszámunkban, és képek az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

BALATONAKALIN TÁBOROZTAK
A KINIZSI FOCISTAPALÁNTÁI
Élményekben gazdag egy héten vannak túl a Nagykőrösi Kinizsi FC játékosai, akik közel 30 fő részvételével
Balatonakalin táboroztak. A táborba az U11 feletti lányok és srácok
jelentkezhettek. A táborvezető, a Kinizsi edzője Marton Balázs volt, aki
a strandoláson és a remek túrákon
túl, napi két edzést vezényelt a gyermekeknek. A hagyományteremtő
tábor sikerein felbuzdulva, ezentúl
minden évben szeretne „Kinizsi tábort” Akalin’ a klub.
SM
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