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KÉRJÜK, SZAVAZZON ÖN IS
GYÖNYÖRŰ VÁROSUNKRA!
Szavazzon szeretett városunkra, Nagykőrösre, hogy minél
jobban szerepelhessünk a Virágos Magyarország verseny közönségszavazásán, a Legvirágosabb úti célok közt!
Kérjük, ha teheti, ossza meg
ezt a képet, ha látja az Önkormányzati Hírek facebook
oldalán! Jusson el minél több
baráthoz, ismerőshöz ez a
poszt! Hajrá Nagykőrös!
Kérjük, szavazzon a képre kattintás után a Virágos Magyarország facebook oldalán! Csak
az lesz az érvényes szavazat!

Döntött a szakbizottság:

A Délút Kft.
építheti meg
a Temetôhegyi
városrész útjait
További részletek lapunk
6. oldalán!

FOLYAMATOS A MUNKA
A NAGYKŐRÖSI MÚZEUMNÁL

GRATULÁLUNK!
Városunk diákjai közül is nagyon sokan nyertek
felvételt felsőoktatási intézményekbe, és szeptembertől
ott folytathatják tanulmányaikat.

A napokban dr. Czira Szabolcs polgármester és a projektben
közreműködők képviselői tartottak bejárást. További részletek lapunk 15. oldalán!
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Szerkesztőségünk és Olvasóink nevében is sok
szeretettel gratulálunk a leendő, új hallgatóknak
és kívánunk további kellemes időtöltést
a szünidőre, valamint a tanév kezdetétől
sok sikert tanulmányaikhoz!
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Amit megígért a helyi
városvezetés, azt
betartja: Mindenkinek
jár a téli rezsicsökkentés

Ahogyan lapunk beszámolt róla, dr. Czira Szabolcs
polgármester ígéretet tett
arra még tavasszal, hogy
minden nagykőrösi háztartás
megkapja a téli rezsicsökkentés 12.000 forintos kedvezményét. A napokban meghozott
kormánydöntés szerint azon
nagykőrösieknek is jár ez az
összeg, akik fával fűtenek. Dr.
Czira Szabolcs polgármester hasznos és eredményes
lobbitevékenységet
végzett,
a szakminiszternek írt levelet
ez ügyben, ahogyan azt az előző képviselő-testületi ülésen
is bejelentette. Korábban csak
azok kaphatták meg a 12.000
forintos támogatást, akik lakossági gázzal fűtenek, vagy
nincs a településükön vezetékes gázszolgáltatás. Az eredményes lobbi tevékenységnek
köszönhetően azok a nagykőrösiek is megkapják ezt, akik
fával tüzelnek, annak ellenére, hogy Nagykőrösön van vezetékes gázszolgáltatás.

Íme, az országos, MTI hír
minderről:
Döntött a kormány arról,
hogy bővítik azoknak a háztartásoknak a körét, akik igényelhetnek téli rezsicsökkentést.
Az új döntés azokat a családokat érinti, akik olyan településen élnek, ahol ugyan van kiépített gáz- vagy távhőhálózat,
de az ő utcájukba, házukba valamilyen oknál fogva nincs bekötve. Ezért mással, például
fával, szénnel fűtenek. Becslések szerint körülbelül 800 ezer
ilyen háztartás van az országban. Az érintettek október
15-ig írásban jelenthetik be
támogatási igényüket a helyi önkormányzatoknál. Az
önkormányzatok gondoskodnak a háztartásonként 12.000
forint értékű tüzelőanyag biztosításáról, amelyet a fűtési
szezonban lehet átvenni. Csak
az kaphat támogatást, aki korábban nem kapott téli rezsicsökkentést.
LV

Gyász
Barna József (1962)
Majnár István (1940)
Tarjányi Józsefné sz. Mikis Mária (1955)
Lócskai Istvánné sz. Lócskai Anna (1930)
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NAPERŐMŰVET
ÉPÍT AZ ALTEO
NAGYKŐRÖSÖN

Képünk illusztráció

Naperőművet épít Nagykőrös
külterületén az Alteo csoport, miután megvásárolt két
fotovoltaikus projekttársaságot – közölte az Alteo hétfőn
az MTI-vel. A True Energy
Kft. és az F.SZ. Energia Kft.
14 egységből álló, összesen
majdnem 7 megawatt teljesítményű berendezés építésére
rendelkezik engedéllyel, az Alteo naperőművi portfóliójának
névleges teljesítménye ezzel
eléri a 20 megawattot. A villamos energiát a jövő év első felétől kezdve 25 éven keresztül
a kötelező átvételi rendszerben értékesítik.
Chikán Attila vezérigazgató
a közlemény szerint bejelentette, hogy a cég újabb beruházásokat tervez. Hozzátette,

hogy a két cég megvásárlását
másik projektekkel együtt
a 15 milliárd forintos beruházási keret tette lehetővé.
Az Alteo márciusban közölte,
hogy a domaszéki és monori
naperőmű után Balatonberényben bővíti naperőműves
portfólióját. Tavaly az Alteo
árbevétele 32 százalékos növekedéssel meghaladta a 18,4
milliárd forintot, nettó eredménye pedig 12 százalékos
növekedéssel a 900 millió
forintot. A vállalat a Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájában jegyzett társaság.
Pénteken 655 forinton zárt, az
elmúlt egy évben a legmagasabb ára 815 forint, a legalacsonyabb 531 forint volt.
mti

„Atyám, a Te kezedbe teszem le az én lelkemet.”
(Luk. 23,46)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem,

BENKE ANTAL
2018. július 17-én életének 81. évében türelemmel viselt,
hosszan tartó súlyos betegség után, tragikus
körülmények között elhunyt.
Temetése 2018. augusztus 3-án, pénteken 14 órakor lesz
a nagykőrösi református temetőben a református
egyház szertartása szerint.
Gyászolják: felesége, nővére családjával, rokonai,
kedves ismerősei
Levélcím: Benkéné Szigeti Márta, 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 3.
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APRÓ SIMÍTÁSOK AZ OKTÓBER 23. TÉR ÚTJAIN

Ahogyan lapunk arról beszámolt, megújulnak az Október 23. tér útjai, melyre
pályázaton 30 millió forintot nyert el a Belügyminisztériumtól Nagykőrös Város
Önkormányzata.
Jelentős
önerőt is tett mellé a település,
így lett a fejlesztés összköltsége mintegy 60 millió fo-

rint bruttó összeg. Az utakat
már a kivitelező ellátta szilárd
burkolattal, a napokban a csatornafedelek szintbehozása is
megvalósul. A fejlesztést Földi László országgyűlési képviselő is megtekintette, dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármesterrel.
LV

Az ex kommunista bértollnok
újabb kapitális baklövése: Tóth Barnának
baja van a református temető
útjainak felújításával is
Talán
szerencsés
lenne,
ha egyes újságírók nem csak
pihenni járnának be a képviselő- testületi ülések első
felére, hanem figyelnének
is, vagy ha erre már képtelenek, akkor legalább utána olvasnának annak a témának,
amiről írnak. Tóth Barnának,
Ábrahám Tibor egyik bértollnokának most azzal akadt
baja, hogy a református temető útjainak megújítására adott a helyi önkormányzat 800 ezer forintot. Azt hiszi
a témában teljes tudatlansággal rendelkező Tóth Barna, ex

kommunista, hogy Nagykőrös
Város Önkormányzat képviselő- testülete mindenféle döntés
nélkül adta oda a pénzt a fenntartó Nagykőrösi Református
Egyházközségnek.
Azt írja, hogy jó lett volna,
ha megkérdezik a helyi képviselő-testületet erről. Az MSZMP
korábbi raktárosa teljes tudatlanságban szenved, hiszen
Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete DÖNTÖTT a támogatás
odaítéléséről.
Ez a fenti történet is bizonyítja azt, hogy Ábrahám és
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emberei lassan akkor is hazudnak, mikor kérdeznek.
Kitalálnak egy álhírt, felfújják, feltupírozzák, és a mesét
szövögetik, álhíreket gyárta-

nak... Nem ártana e helyett
a közvéleményt hitelesen tájékoztatni végre.
LV

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Székely Illés Balázsné sz. Czira Eszter
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban együtt éreztek.
Gyászolják: lányai és családja, unokái, dédunokái,
közeli és távoli rokonai
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DIÁKMUNKÁSNAK JÓ LENNI
NAGYKŐRÖSÖN!
Mint ahogyan lapunk arról
beszámolt, közel 20 fiatal dolgozhat ezen a nyáron is diákmunkásként egy hónapon át
a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban vagy az önkormányzat
egyéb intézményeiben. Lapunk
megkérdezte az itt dolgozó fiatalokat arról, hogy milyen is
diákmunkásnak lenni, illetve
a szünidő további részére hátralévő nyaralási tervekről is
faggattuk őket. Riportalanyaink
az egyhónapos munka végén mesélték el nekünk tapasztalataikat.
Íme, az első csokor interjú:
Dúzs Dominika lapunknak
elmondta, hogy ő már negyedszer vállalt itt nyári munkát,
a Polgármesteri Hivatalban másodszor dolgozott. „Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, ez sokkal jobb környezet, mint bárhol
máshol! Postáztam, iratokat rendeztem, irattárba vittem anyagokat. Végre megtanultam, hogy kell
megírni egy tértivevényt! Hasznos információk birtokába jutottam, hasznos ismereteket szereztem! 25 éves korig lehet jönni, azt
tervezem, hogy ismét vállalok itt
diákmunkát, ha lehet. A Szegedi
Tudományegyetem hallgatója vagyok, most voltam elsős, tanító
néninek és felső tagozatos matek

tanárnak készülök. Másoknak is
ajánlom ezt a munkát, mert nagyon segítőkészek, barátságosak
voltak a dolgozók. Itt egy valóban jó csapat van! Köszönöm
az Adóiroda munkatársainak
a lehetőséget. A családom és én
Hajdúszoboszlóra megyünk nyaralni hamarosan.”
Faragó Milán először dolgozott diákmunkásként a Polgármesteri Hivatalban, előtte
a múzeumban már vállalt munkát. „A Műszaki irodán dolgoztam, a feladatom volt többek
közt a zöldfelületek ellenőrzése,
a parlagfüves területek felmérése, az árkok, vízelvezető csatornák szemlézése, az elhanyagolt
közterületek miatt a felszólítások megküldése. A közlekedési
táblákat is ellenőriztük. Nagyon
jó a légkör a Műszaki Irodán,
segítőkészek az ott dolgozó
munkatársak. 11-dikes leszek,
a Nagykőrösi Arany János Református Gimnáziumban tanulok. Matematika- testnevelés
szakos tanár szeretnék lenni,
ha végzek a középiskolában. Cegléden focizom már 3 éve, előtte
Nagykőrösön játszottam. Jövőre
újra jövök ide dolgozni, ha lehet!
Mindenkinek ajánlom ezt a lehetőséget. Hamarosan megyünk

Képünkön balról jobbra: Faragó Milán, Dúzs Dominika és Borsi Olivér

a családdal augusztusban nyaralni, az úti cél Balatonvilágos.”
Borsi Olivér összesen harmadik alkalommal vállalt diákmunkát, először dolgozott a Polgármesteri Hivatalban. „Én is
a Műszaki Irodában dolgoztam,
és hasonló feladatokat végeztem,
mint Milán. Nagyon jól éreztem
magam, türelmesek, kedvesek
voltak velem a munkatársak.
Soha nem keltem fel reggel úgy,
hogy „megint be kell jönnöm”.
Örömmel dolgoztam itt. Végzős

leszek szeptembertől az Arany gimiben, az ELTE anglisztika szakára szeretnék felvételt nyerni.
Tolmácsképesítést
szerezhetek
itt, és szívesen költöznék Amerikába dolgozni, mondhatni, ez
a vágyam. Már középfokú nyelvvizsgát szereztem a suliban. Én is
mindenkinek ajánlom ezt a diákmunkát szeretettel.”
Lejegyezte: Lőrinczy Veronika
Szerkesztőségünk nevében is
jó pihenést kívánunk a diákoknak a szünidő hátralévő felében!

Sztárfellépők a Nagykőrösi Arany Napokon!
SZULÁK ANDREA
Fellép a Nagykőrösi Arany Napokon 2018. szeptember 9-én,
vasárnap 17:30 órakor!

A 80-as években külföldön dolgozott tánczenészként. Miután
visszaköltözött Magyarországra,
rangosabb hazai lokálokban és
bárokban lépett fel. 1990-ben az
új Neoton énekesnője lett a Neo-
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ton Família szakadása után. 1992
és 1994 között a Rapülők zenekarral dolgozott. 1993-ban ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon az Árva reggel
című számával, de az elődöntőben

sajnos nem jutott tovább. 1994ben az év énekesnője lett. 1998ban kezdte meg a tévés karrierjét
a TV2-nél a Ki vagyok én? című
műsorával. A kétezres évek elején több országos televízióban is
saját műsort kapott, majd 2007.
április 26-án életet adott lányának, Rozinának.
Forrás: http://www.szulakandrea.hu

További részletek:
www.aranynapok.hu
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„Méltó és megható volt az ünnepi műsor,
a szobor pedig egyenesen csodálatos,
hazaköltözött Arany János oda,
arra a helyre, ahol ő nagyon-nagyon
békésen, boldogan élt, családostul…”

Fotók: Beretvás Judit

Szabóné Irházi Zsuzsanna települési képviselő, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke az „Arany János
és családja szoborkompozíció”
avatása után meghatódva, teljesen elérzékenyülve mondta el

gondolatait az Önkormányzati
Híreknek nyilatkozva:
„Tele vagyok szeretettel,
örömmel. Hatalmas boldogság
az, hogy ezt megélhettem, hogy
itt lehetek. Végig pityeregtem az
ünnepséget. Méltó és megható

volt az ünnepi műsor, a szobor pedig egyenesen csodálatos, hazaköltözött Arany János
oda, arra a helyre, ahol ő nagyon-nagyon békésen, boldogan
élt, családostul. Nagyon nagy
boldogságot érzek, a műsor pe-

dig kiválóan volt összeválogatva, gyönyörű volt a tárogató
hangja is, visszavitt bennünket
abba a világba, ahol és amikor
Arany élt. Gyönyörű, ő a mienk.”
Horváth Tibor

NYÁRI TÁBOROZÁS A RELEVÉBEN

Idén is két tábort szervezett óriási
sikerrel Horváth Melinda, a Relevé TSE vezetője, július 2-től 6-ig,
majd július 16-tól 20-ig.
A tánc- és színésztáborban az
óvodásoktól egészen a 14 éves korosztályig vettek részt a gyermekek.
Korosztály szerint két csoportba osztották a táborozókat,
így, amíg az egyik csoport táncórán volt, addig a másik színészeten. A színészfoglalkozásokat
Kurucz Niki tartotta. Ő a Patkós
Irma Művészeti Iskola színész szakán végzett, több darabban játszott
a szolnoki színházban is, jelenleg

a Cegléd Rádió műsorvezetője.
Emellett még énekes fellépéseket is
vállal országszerte.
A táborban kreatív fejlesztő játékokat is tartottak mindkét
műfajban. A kézműves foglalkozásokat is nagyon szerették a táborozók, Radicsné Papp Dóra vezetésével. Ebben a nagy melegben
népszerű volt a közös fagyizás, egy
nap pedig medencés-party várt
mindenkit. Ezen a napon, a reggeli táncos-tornát követően jól esett
egy frissítő csobbanás a medencében, mindemellett kosarazhattak,
íjászkodhattak a gyerekek, majd
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délután került sor az improvizatív
táncversenyre.
A közös játszóterezés alkalmával az erősítő eszközökön is versenyt rendeztek hasizom és karizom gyakorlatokból.
A tábor zárónapján egy bemutatót tartottak a szülőknek,
ahol a csoportok előadtak egy jelenetet dalokkal színesítve, majd
eltáncolták a tábori koreográfiát.
Horváth Melinda lapunknak
elmondta: „Évek óta nagy sikert
arat a Relevé tábor, nemcsak táncosaink körében. Idén is sok „külsősünk” volt. Többen például az

ország más-más pontjáról érkeztek,
hiszen itt nyaraltak a nagyszülőknél. Sőt, Skóciából is eljöttek ketten,
akik éppen hazalátogattak, és anynyira megtetszett nekik a táborunk,
hogy jövőre hozzánk igazítják
a hazajövetelüket. Összességében
egy nagyon sikeres, intenzív, jó
hangulatú két hét volt, közel 60
résztvevővel.”
További képek az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
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FINISÉBE ÉRKEZETT EGY ÚJABB
NAGYKÔRÖSI PROJEKT!
Döntött a szakbizottság: A Délút Kft. építheti meg
a Temetôhegyi városrész útjait
A Délút Kft. építheti meg
a Temetőhegyi városrész útjait. Ahogyan lapunk arról
beszámolt, jelentős önkormányzati önerő vállalása mellett, lakossági hozzájárulás
megfizetésével épülnek meg
hamarosan a városrész útjai.
Az ott élők kérték, hogy
történjen meg az utcák szilárd
burkolattal történő ellátása,
ebben a helyi önkormányzat
partner volt. Az előzetes költségbecslés szerint a 8 darab
utca útépítése és környezetrendezése bruttó 212.695.945
Ft. Az érdekeltségi egységenként 260.000 Ft megfizetésével az építés tervezett

költségei a következőképpen
alakulnak: lakossági önerő
bruttó 34.840.000 Ft, önkormányzati forrás bruttó
177.855.945 Ft.
Az előre nem látható változások kezelésére az önkormányzati hozzájárulás mértékét 185.000.000 Ft-ra kerekítve
fogadta el a képviselő- testület.
A beruházás a Sólyom, Rigó,
Liszt F., Krúdy Gy., Gólya.,
Fácán, Dankó P., Cinege utcákat érinti.
Az érintett ingatlantulajdonosok jelentős többsége már aláírta az útépítéssel kapcsolatos szerződést.
Amennyiben Ön is a fenti ut-

Hirdetés

cák valamelyikében lakik, és
még nem írta alá a megállapodást, kérjük, hogy vegye fel
a kapcsolatot a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Irodájának
munkatársaival, a követke-

ző elérhetőségeken: fejlesztes@nagykoros.hu, telefon:
53/550-300, valamint az önerő összegét kérjük, hogy fizesse be.
Lőrinczy Veronika
Hirdetés

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
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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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
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Ábrahámék szerint pénzszórás
a nagykőrösi civil egyesületek
és a Nagykőrösi Katolikus
Egyházközség támogatása is
Ábrahám Tibor újságjában
álnéven írt cikkben elemzik
a tavalyi polgármesteri keretből
támogatást kapott civil szervezeteket, és azt írják, hogy Nagykőrös Város polgármestere,
dr. Czira Szabolcs szórja a pénzt.
Így szerintük pénzszórás az,
hogy a Názáreti Római Katolikus Óvoda a fennállásának
25. évfordulója alkalmából
eszközöket, játékokat vásárolhatott 250.000 forintért. Azon
is fel vannak háborodva, hogy
300.000 forintot adott a polgármester a Nagykőrösi Római
Katolikus Plébániának a Szent

László Emlékévben megrendezett lengyelországi nyári tábor
megrendezésére.
Az újság vezető szerkesztője
nem más, mint Kis Zsoltné Berényi Tünde, aki férjével együtt
elméletileg nagyon jó kapcsolatban van a köztiszteletben
álló Laci atyával, a Nagykőrösi
Katolikus Egyházközség plébánosával. Vajon hogyan éli meg
Hernádi László azt a tényt,
hogy Kis Zsoltné Berényi
Tünde vezető szerkesztőként,
a cikket nyilván előzetesen,
megjelenés előtt kontrollálva,
pénzszórásnak minősíti a kato-

Hirdetés

likus egyháznak juttatott polgármesteri támogatást? Az
újság több más szervezetet is
emleget, akik szintén az általuk „pénzszórásnak” nevezett
támogatást kapták programjaik megvalósítására.
Így Ábrahám és csapata ezek
szerint fel van azon háborodva,
hogy kapott pénzt Nagykőrös
Város Roma Önkormányzata,
a Nagykőrösi Basafa SE egy
magyar- holland közös futásra, a Vakok és Gyengénlátók
Hermina Egyesülete egy látássérült találkozóra. Nekik az is
baj, hogy az ’Otthon’ Szociális

Szolgáltató Nevelőszülői Hálózata kapcsolattartó helyiségek
fejlesztésére költhetett a polgármesteri keretből, és sajnálják
a támogatást a Siketek Sport
Klubjától és a Kőrös Judo SE-től
is. Még sorolhatnánk...
Jogosan felmerül a kérdés:
Hogyan lehet szociálisan enynyire érzéketlen Ábrahám Tibor? Vajon külön örömöt okoz
az Ábrahám Tibornak, ha belerúghat a civil szervezetekbe
és ezzel is támadhatja személy
szerint a nagykőrösi polgármestert, dr. Czira Szabolcsot?
Lőrinczy Veronika
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A GONDTALAN
CSALÁDI
PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES
KAMATTÓL

THM:
9,16-19,51%

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

www.patriatakarek.hu

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon a tanév!
THM: 9,16-19,51%
Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott 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. A THM
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások ﬁgyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat
jogát fenntartják. A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu
weboldalon találja. A 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. A
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt
ﬁx; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft;
visszaﬁzetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.
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Kérdezi a friss lótulajdonos nagygazda a lovászt:
- Ma vettem ezt a lovat. Szerinted versenyezhetnék vele?
- Persze! Sőt amilyen gebe, még simán le is győznéd!

Tovább folyik az építkezés
előkészítése a kőrösi piacon
Ahogyan képünk is mutatja, megkezdődött a korábbi
piactér alapjának bontása annak érdekében, hogy
a beruházást előkészítsék.
Év végéig új, fedett piaccsarnok épül kormányzati
támogatásból. A munka elvégzését az önkormányzat
saját cége, a KÖVA- KOM
Nonprofit Zrt. nyerte el, és
alvállalkozó
bevonásával
néhány nap alatt befejezik
a tereprendezést a területen.
LV
Hirdetés

Hirdetés

Takarító cég keres munkatársat csoportvezetői
pozícióba, kecskeméti munkavégzéssel, nyolc
órás, főállású munkaviszonyban.
Feladatok: 10-15 fős takarítói létszám fenntartása és irányítása,
munkabeosztás elkészítése, technológiai fegyelem és
takarítás minőség betartásának ellenőrzése, kapcsolattartás a
megrendelővel, raktári készlet felügyelete.
Alkalmazás feltételei: minimum középfokú végzettség és
legalább két év munkatapasztalat, erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint.
Az állás azonnal betölthető.
Jelentkezés és további információ: +3620/360-5050
Hirdetés

Takarító cég férﬁ
munkatársat keres
intézményi takarító
pozícióba, kecskeméti
munkavégzéssel, 8 órás,
főállású bejelentett
munkaviszonyban, több
műszakos munkarendben.
Az állás azonnal betölthető.

Jelentkezés
és további információ:
+36-20/360-5050
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A nyelvoktatás szerelmese
Interjú Dr. Szencziné Tamási Ágnessel

Sok száz diák sajátította el az
idegen nyelvtudás csínját- bínját a „TANÁRNŐ”-től, azaz dr.
Szencziné Tamási Ágnestől, aki
a közelmúltban rangos kitüntetést vehetett át. A KIVÁLÓ
PEDAGÓGUS DÍJ – 2018-at
a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola szeretett, a diákok
és tanártársak körében is közkedvelt, nagy népszerűségnek
és megbecsülésnek örvendő,
mindig mosolygós és szerény
tanárnőnek ítélte oda a szakma.
„Bizony sokan mások is megérdemelték volna ezt a díjat, amit most
kaptam! Úgy gondolom, hogy már
nem érdemeltem meg ezt az elismerést, fiatalkoromban, 28 évesen
is kaptam egy miniszteri dicséretet,
amire pedig azt mondtam, hogy
még nem érdemeltem meg…” –
mondja szerényen a tanárnő. Mi
azonban úgy gondoljuk, hogy nagyon megérdemelte mindkettőt.
Ez a vele készült interjú is ezért
születik. Dr. Szencziné Tamási
Ágnes angol tanárnő elmondta,
hogy csapatmunka eredménye
a kitüntetése, melyet egyedül
nem érhetett volna el.
„Mindig is tanár szerettem
volna lenni, csak nem tudtam,
hogy milyen szakos. Végül magyar- orosz szakon végeztem.
Szabóné Irházi Zsuzsanna tanította nekünk az oroszt a gimnáziumban, akit egyszerűen
imádtunk! Mindig vártuk az

orosz órákat, azért tanultunk,
hogy ne maradjunk szégyenben Zsuzsa néni előtt… Sikereimet nem értem volna el
a következő nagyszerű emberek segítsége nélkül sem: Deák
György, Kendro Erzsébet,
Bárdos Józsefné, Nagykovács
Istvánné, Barcsay Zsuzsanna,
Nagy Lídia. Orosztanárként végeztem annak idején, aztán 41
évesen lettem angol szakos pedagógus. Átképzéssel szereztem
diplomát, nekem nagyon sokat
adott akkor az ELTE. Három
gyermek mellett tanultam, de
nagyon megérte!
Nagyon jó a munkaközösség
a Petőfi iskolában! Berényi Péter
a vezetője, 20 éven át dolgoztam
vele. Remek volt a munkakapcsolatunk! Az idegennyelvi tagozaton emelt szintű oktatás folyik,
angol- német nyelven tanulhatnak diákjaink, 4. osztályos
koruktól. Én azt vallom, hogy
ebben a korban elég megkezdeni
az idegennyelv oktatását, hiszen
ekkorra a diákok megtanulnak
jól írni és olvasni. A nyelvtagozatot annak idején még Deák
György igazgató álmodta meg,
az Arany János Református Általános Iskola munkaközösség
vezetőjeként dolgoztam korábban, és nem bántam meg a váltást. Deák György mindenben
segített, támogatott bennünket.
Bármit kértünk, teljesítette, így
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megvalósulhatott a digitális
nyelvoktatás. Hiszem és vallom,
hogy a mai világban már nem
lehet egy krétával a gyerekek elé
kiállni. A modern kor lépéseit
követni kell. A számítógépek
és projektor nagyon sokat segít
a diákoknak ebben a digitális
világban. A nyelvoktatás során
a tanár- diák kapcsolat inkább
mellérendelt. Próbáltam minden alkalommal azt sugallni,
hogy „Ha velem tartasz, akkor
jutunk valamire!” Azt gondolom, hogy manapság már nem
lehet tiltani az okostelefon használatát, inkább azt kell a gyerekeknek megtanítani, hogy azt
milyen, valóban okos dolgokra lehet használni. A kommunikatív és csoportban történő
nyelvoktatás híve vagyok, az
okostelefonokkal készíthetők
videók is, melyekkel felvehetők a párbeszédek. Ezekből
rengeteget lehet tanulni. A mai
nyelvtanulás lényege, hogy
a diákot megtanítsuk beszélni, hogy ki merjen állni mások
elé. Ehhez rengeteg türelem
kell, és az, hogy ne javítsuk ki
folyton beszéd közben, ha hibát vét, csakis a végén. Jó érzés
az, hogy a diákok egy része nálunk a biztos tudás birtokában
nyelvvizsgát is szerez. 6-tól 60
éves korosztályig mindenkinek
tanítottam már nyelvet. Nekem
az általános iskolás korosztály

a kedvencem, ők jönnek velünk
egészen nyolcadikig.
„Lezártam ezt a 40 évet, nagyon szép volt, de nagyon elfáradtam az utóbbi években. Azt
kívánom a Petőfi iskola jelenlegi
tanárainak, hogy legyen olyan
vezetőjük, aki tényleg méltányos.
Olyan, mint amilyenek velem
voltak annak idején például az
igazgatóhelyetteseim. Ha a Jóisten ad nekem valamennyi időt,
akkor az életem harmadik szakaszát az unokáimnak szentelem. Nekem is segítettek annak idején, a férjem édesanyja.
Ezt szeretném most visszaadni
gyermekeimnek. Idén leszünk
negyven éves házasok férjemmel, a Főiskolán ismerkedtünk
meg. Szeretném családom körében tölteni életem utolsó
harmadát.”
Ági néni nyugállományba vonult, mosolyogva meséli,
hogy rengeteg terve van, hiszen
szeretne végre főállású nagymama lenni, ezzel segítve gyermekeinek a mindennapokban, sok
időt töltve együtt szeretett unokáival. Egy kislány unokája él
Nagykőrösön, egy kisfiú pedig
Budapesten. Azt vallja, hogy
„kell a nagymama”.
Kívánunk terveihez szeretettel
sok sikert, erőt, egészséget,
olvasóink és szerkesztőségünk
nevében is!
Lőrinczy Veronika
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Folytatódik a diákmunkaprogram

Mint arról már hírt adtunk, az idei évben is
meghirdetésre került városunkban a diákmunkaprogram, melynek keretében a Polgármesteri Hivatal és önkormányzati in-

tézmények munkáját segítik a nyári szünet
ideje alatt a 16. életévüket betöltött diákok.
A napokban az első csoport befejezte, míg
a második megkezdte a feladatok végzését.

Dr. Czira Szabolcs polgármester a feladatellátást befejezőknek megköszönte a munkájukat, az augusztusi munkavégzésre érkezőknek pedig jó munkát kívánt.

Okosak és ügyesek a kőrösi
diákok: Elektromos autójuk
347 km-t tett meg 1 kW órával

Mint ahogyan lapunk arról július elején beszámolt, nagykőrösi diákok szépen szerepeltek
a Shell Eco-marathonon Londonban, ahol a 9 tagú csapatban az igen előkelő 13. helyezést érték el. Ezzel Nagykőrös
városának is hírnevet, dicsőséget szereztek. Londonban július
5. és 8. között idén 175 csapat
versenyzett 24 európai országból és más kontinensről. A tét
az volt, hogy ki tudja a legnagyobb távot megtenni saját tervezésű járművével a legkeve-
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sebb üzemanyaggal. A Kandó
Electric csapata az előkelő 13.
helyen végzett, ebben a teamben
képviselték városunkat a nagykőrösi fiatalok is. Kovács Dávid
Attilát és Törköly Dánielt kérdeztem az élményeikről. Megtudtam, hogy elektromos autójuk összesen 347 km-t tett meg
1 kW órával.
Mindketten a kecskeméti
Kandó Kálmán Szakgimnázium
és Szakközépiskola tanulói, boldogan mesélik, hogy mindkettőjüket beválasztották a csapatba,

és így vehettek részt az előkészületekben és a versenyen, melynek költségeit iskolájuk állta teljes mértékben.
Megtudtam, hogy egész évben folyamatosan készültek a
fiúk, de a munka java az utolsó 1-2 hónapban zajlott. Igazán
a vizsgák után volt rá több idő.
Az út 11 napos volt, ebből egy
hét a verseny, így sajnos kevés idő
jutott városnézésre, de amit lehetett azért bejártak: Így Párizs
csodáit, London nevezetességeit, Belgiumot pedig hazafelé
úton. Hatalmas élményekkel
gazdagodva tértek haza.
Kovács Dávid lapunknak
elmondta, hogy angol nyelvtudása miatt választották be a csapatba. Dávid szeptembertől lesz
tizedikes. Az ő feladata volt a szabályzat lefordítása, a verseny során ő tolmácsolt és segítette
mindenben a csapatot. „Nagyon
jó volt angol anyanyelvű emberekkel beszélgetni, rengeteget
tanultam itt. Előrehozott érettségit szeretnék tenni. Az a tervem,
hogy a GAMF-ra megyek tovább-

tanulni, hadtudományi pályára készülök, mérnök szeretnék
lenni, tankokat terveznék legszívesebben. Az eredménnyel teljes
mértékben elégedettek vagyunk!
Egyedüli középiskolás csapatként
jól helyt álltunk ebben a mezőnyben. Nagyon szépen köszönöm az
iskolának a lehetőséget és a kiváló
tanároknak a segítséget!”
Törköly Dániel elektrotechnikusként végzett, az Óbudai
Egyetemen folytatja, villamosmérnöknek készül. „Nagyon jól
sikerült az utazásunk! Maga az
út, és a csapattal való munka is
jókedvűen telt. Dolgoztunk és szórakoztunk is. Szeretnénk megköszönni Borsodi István tanár
úrnak a felkészítést, segítséget! Ő
a legjobb mechatronika tanár, aki
létezhet! Köszönjük, hogy a csapat tagjai lehettünk!”
Szerkesztőségünk nevében
is sok szeretettel gratulálunk
a fiúknak, és kívánunk további
sok sikert, a szünidőre pedig
pihenést!
Lőrinczy Veronika
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TOVÁBBJUTOTT
a Magyar Kupában a Kinizsi!
Nehéz mérkőzésen, tikkasztó
melegben, kétszer is hátrányból
felállva jutott tovább a Kinizsi.
Egy gólos hátrányból, Szebellédi Ádám villant és lőtt szép gólt.
1-1 után kapuhoz szögeztük az
ellenfelünket, de kétszer is megkontráztak és előbb büntetőből,
majd akcióból 3-1-es vezetésre
tett szert a Tököl.
A Kinizsi – ahogy a tavalyi
idényben is oly sokszor – nagyon
megnyomta az utolsó 10 percet és
Halasi Károly duplája után a 89ik percben már 3-3 volt az állás.

Jöhettek a büntetők, ahol Szacskó
László megbabonázta a vendégeket, akik 3-ból 3 büntetőt kihagytak, nálunk viszont Halasi
és Molnár Tomi higgadt maradt,
így az idegek csatájából a kőrösi
focisták jöttek ki győztesen!

történő vezetés fortélyait. Mivel
a forgalmi vizsga is itt zajlik, így
nagy előny, ha egy kecskeméti
autósiskolával készülhetnek fel
a diákok. Egy kedvező kormánydöntésnek köszönhetően pedig 2018. július elsejétől
a KRESZ vizsga díjából 25.000
forintot visszaigényelhetnek
a 20. életévüket be nem töltött
sikeres KRESZ vizsgát tevő tanulók. Ezt a lehetőséget természetesen Aszódi Dávid és csapata is biztosítja a tanulóknak,
illetve segítenek ennek ügyintézésében. Ezen a képzési helyen
nem futószalagon kerülnek ki
a friss jogsis fiatalok, hiszen
adott a személyes képzés, foglalkozás lehetősége.
„Mi mindig őszintén, korrekten elmondjuk, hogy mi mekkora költségekkel jár, nincsen
kellemetlen meglepetés, vagy félrebeszélés. Fontos, hogy a tanuló
minden költségről előre tudjon, ne
kelljen pótórákat vennie, persze
ehhez az is kell, hogy ne csak a kötelező 29 óra +1 vizsgaórát, hanem
580km-t is teljesíteni tudja, megszerezve ezáltal az önálló vezetéshez szükséges tudást. Mi mindent
meg is teszünk ennek érdekében.
Minőségi, magas színvonalú oktatást kínálunk, ahol az ár- érték
arány is rendben van. Pénztárca-

kímélő árainkkal versenyképesek vagyunk a piacon. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy
friss jogosítvánnyal rendelkező
fiatal hogyan vezet a forgalomban, hiszen éppen ez a lényeg.
Mi valóban megtanítjuk a biztonságos manőverezésekre, illetve a nálunk megszerzett tudást
a sikeres vizsgát követően is tudja alkalmazni. Érdekesség, hogy
fontosnak tartottuk a női oktatókkal való együttműködést, így aztán a lányos szülők is maximálisan
biztonságban érezhetik gyermeküket. Célunk, hogy mi valóban
többet adjunk a diákoknak, mint
egy átlagos autósiskola. Annak
idején, amikor én sikeresen levizsgáztam a forgalomban, nem
hangzott el az, hogy „gratulálok”,
gyakorlatilag semmiféle dicséret.
Olyan érzése volt az embernek,
hogy azt gondolják, milyen jó, én
már többet nem jövök… Itt, nálunk ez másképpen van.

Ezzel továbbjutottunk
a Magyar Kupában,
augusztus 5-én, vasárnap
17:00-tól Törökbálinton
tehetünk azért, hogy
még közelebb kerüljünk
a Magyar Kupa
főtáblához.

Ez az

autósiskola más,
mint a többi!

Korrekt, megbízható, kiszámítható, biztos tudást nyújtó: Új
Autósiskola a láthatáron. Ugye
milyen közhelyesen hangzik,
pedig szomorú tény, hogy egyre
ritkább a gyakorlatban.
Aszódi Dávid nagykőrösi fiatalember neve ismerősen csenghet a városlakók körében, hiszen
hosszú éveken át labdarúgóként
sportolt. Ma már Kecskeméten
él feleségével, akivel új vállalkozásba kezdtek. Dávid büszkén
meséli, hogy nagy kereslet van
a szolgáltatásaik iránt, és termé-

szetesen a nagykőrösi tanulókat is
sok szeretettel várják az AszuCar
Autósiskolában. A nagykőrösiek
közül is a mai világban legtöbben
az E-Learning oktatást választják
az elmélethez, hiszen kényelmes,
rugalmas és igazodik a mai generáció elvárásaihoz és szokásaihoz
egyaránt. Ezt az AszuCar- nál is
természetesen megtehetik. A tanulók maguk osztják be az idejüket
és nincsenek helyhez kötve, akár
a saját szobájukban is készülhetnek
a vizsgára. Sok nebuló Kecskeméten tanulja meg a forgalomban

XII. évfolyam, 31. szám • 2018. augusztus 3.

Sok szeretettel várjuk tehát
diákjainkat, akik mindent
megtudhatnak rólunk facebook –és weboldalunkon,
keressetek bennünket, jelentkezzetek tanfolyamainkra!
Várunk mindenkit AM, A és
B kategóriás képzéseinkre.
Telefon: 30-182-58-58.”
LV
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Megújul az Arany János Református
Általános Iskola és Óvoda
épületének homlokzata
Egyház. Ennek keretében lecserélték a konvektorokat is.
Ezért az egyébként nagyon
szép, dekoratív homlokzat
javításra, festésre szorult.
A fenntartó egyház eredményesen pályázott a Nagykőrös Város Önkormányzat
által kiírt Épített örökség
megújítása kiírásra, és önkormányzati támogatással
folyik jelenleg a felújítás.
A közös akaratnak és öszszefogásnak köszönhetően
az iskola homlokzata még
szebb lesz, mint valaha.
Gondos kezek varázsolják
gyönyörűvé, hogy a gyerekeket szeptemberben egy
felújított épületben fogadhassák.
LV
Hirdetés

A közelmúltban nyílászáró
cserét és fűtésrendszer korszerűsítést végzett az épületen a fenntartó Református

ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján
Nagykőrös Város Önkormányzata
Kiadásért felelős személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykoros.hu
Felelős szerkesztő: dr. Czira Szabolcs, a szerkesztőbizottság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Kft. – Lajosmizse
Felelős
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Béla ügyvezető igazgató
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kizárólag a Szerkesztőbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő
12 óra.
Hirdetés

Ingyenes felmérés és tanácsadás
Szállítás és beszerelés garanciával

Jelenleg is folynak a felújítási munkálatok az Arany
János Református Általános
Iskola és Óvoda épületén.

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Orvosi ügyelet telefonszáma:
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Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

53/350-377
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cifraajtoablak@gmail.com

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

EU-ÉPÍTŐ KFT.

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. július 30-tól
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598
2018. augusztus 6-tól
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
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. augusztus 4-5-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06-20/978-27-40
2018. augusztus 11-12-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/550-703

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Önkormányzati támogatással
Már télre átalakult a patinás belvárosi épület
Ilyen volt…

Mint ahogyan lapunk arról
beszámolt,
önkormányzati támogatással újulnak meg
Nagykőrösön magánépületek.
A mellékelt képeken a Deák
tér 2. számú ház látható a fel-

Ilyen lett…

újítás előtt és után. A felújítás
remekül sikerült. A ház külleme
igen vonzó lett, így nem is csoda, hogy új üzlet települt be ide.
Gratulálunk a tulajdonosnak,
és jó munkát kívánunk az épületben dolgozóknak!
Ha Ön is szeretné önkormányzati támogatással megújítani szép régi patinás ingatlanát,
akkor pályázatot nyújthat be
augusztus 17-ig, az épített örökség védelmére kiírt felhívásra.

A pályázók vissza nem térítendő támogatást 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.

Amennyiben Önök is pályáznának, kérjük, keressék az
ezzel kapcsolatos dokumentációt a város hivatalos honlapján: www.nagykoros.hu
LV

MŰSOR
2018. augusztus 4.; 5.
15 óra

17 óra
19 óra

A hihetetlen család 2.
(szinkronizált, színes amerikai
családi animáció)
Ízlés szerint fűszerezve (olasz
nyelvű, színes olasz vígjáték)
Escobar (szinkronizált, színes
spanyol dráma)

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

Hirdetés
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NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI VII. (2.rész)
Folytatás az előző lapszám 14. oldaláról…
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 az Arany
János Református Általános Iskola és Óvoda kiváló diákjai szerepelnek:
Friesz Petra: II. Kaméleon
Hastáncfesztivál Orsz. arany, Kosárlabda Diákolimpia III. kcs Orsz.
elődöntő II., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs megyei bajnokság Megyei II.; Kőházi-Kis Dóra: Ceglédi
Benedek Elek Kistérségi Szövegértő Verseny Megyei II.; Fehér Nóra:
Ceglédi Benedek Elek Kistérségi
Szövegértő Verseny Megyei III.,
Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
Orsz. elődöntő II., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs megyei bajnokság
Megyei II.; Schleisz-Bognár Kristóf: Ceglédi Benedek Elek Kistérségi Szövegértő Verseny Megyei III.;
Andó Boglárka: MLSZ Regionális
Díjugrató és Szabadidős Lovasverseny Megyei III.; Pomázi Lola:
IV. Kőrösi Judo Kupa Megyei III.;
Holló-Zsadányi Norman: Városi Vers – és Prózamondó Verseny
Arany, AMITA Orsz. Táncverseny
Orsz. arany, MLTSZ Területi Táncverseny Megyei arany és különdíj,
MLTSZ Területi Táncverseny Megyei arany; Laczi Orsolya: Városi
Vers – és Prózamondó Verseny
Arany, AMITA Orsz. Táncverseny Orsz. ezüst, MLTSZ Területi Táncverseny Megyei ezüst és
bronz; Kaszap Alexa: Városi Vers
– és Prózamondó Verseny Arany;
Susán András: Körzeti Diákolimpia Asztalitenisz Városi II., Körzeti Diákolimpia Asztalitenisz I-II.
kcs Városi I.; Sárvári Bence Máté:
Körzeti Diákolimpia Asztalitenisz
Városi I., Bolyai Anyanyelvi Verseny Orsz. IX., Bolyai Anyanyelvi
Verseny Megyei I., Körzeti Diákolimpia asztalitenisz III-IV. kcs
Városi I.; Hoffer Dávid: Körzeti
Diákolimpia Asztalitenisz Városi
I., U10 és U12 Utánpótlás Rögbi
Kupa Orsz. I. helyezés, Rögbi Tor-
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na Orsz. I. helyezés, Sültkrumpli
Utánpótlás Kupa Orsz. I. és II.;
Dávid Maja: Hegedű hangszerszóló Városi I.; Nagy Csenge Eszter:
Hegedű hangszerszóló Városi I.;
Tóth Ambrus: Citera hangszerszóló Városi I.; Godó Dzsenifer: Zongora hangszerszóló Városi I.; Pesti
Laura: Zongora hangszerszóló Városi I., AMITA Orsz. Táncverseny
Orsz. ezüst, MLTSZ Területi Táncverseny Megyei ezüst és bronz;
Smith Daisy Klára: Gordonka hangszerszóló Városi I., Német
Nyelvű Területi Verseny Megyei
II., Tankerületi Német Nyelvi Verseny Megyei I., Kosárlabda Diákolimpia IV. korcsoport megyei bajnokság Megyei III.; Kókai Anett:
Kosárlabda Diákolimpia III. korcsoport Orsz.elődöntő II., AMITA Orsz. Táncverseny Orsz. bronz,
Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
megyei bajnokság Megyei II.,
MLTSZ Területi Táncverseny Megyei II.; Kordik Lorina, Juhász
Emma: Ref. Isk. Orsz. Szövegértő
Verseny Orsz. IV.; Gál Adrienn,
Niczuly Attila Dávid, Kelemen
Karina, Kiss Anna: Orsz. Bibliaismereti Verseny Orsz. I.; Megygyesi Máté: Orsz. Bibliaismereti
Verseny Orsz. I., Rákóczi Kölyök
Kupa Városi I.; Varga Lili: Orsz.
Bibliaismereti Verseny Orsz. IV.;
Kesztyűs Kristóf György: Orsz.
Bibliaismereti Verseny Orsz. IV.,
AMITA Orsz. Táncverseny Orsz.
ezüst, MLTSZ Területi Táncverseny Megyei ezüst és bronz; Fakan
Lilien: Bolyai Anyanyelvi Verseny
Orsz. IX., Bolyai Anyanyelvi Verseny Megyei I.; Szappanos Dorka: Orsz. Kézműves Verseny Orsz.
arany, AMITA Orsz. Táncverseny
Orsz. ezüst, MLTSZ Területi Táncverseny Megyei ezüst és bronz;
Bíró Réka: Orsz. Kézműves Verseny Orsz. arany; Petrák Roland,
Pintér Imre: U16 Olimpiai Rögbi
Bajnokság Orsz. arany; Sárvári
Zalán Ádám, Vikartóczky László,
Mészáros Bálint, Mészáros András, Gömöri Ferenc, Kis Bence
(I.), Kis Máté, Kőházi-Kis Albert,
Kőházi-Kis Marcell, Fritschek
Gergő, Bujdosó István: U10 és
U12 Utánpótlás Rögbi Kupa Orsz.
I., Rögbi Torna Orsz. I., Sültkrumpli Utánpótlás Kupa Orsz. I.
és II.; Nagy Luca: Kosárlabda Diákolimpia III. kcs Orsz. elődöntő
II., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
megyei bajnokság Megyei II.; Pap
Gréta: Kosárlabda Diákolimpia III.
kcs Orsz. elődöntő II., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs megyei bajnokság Megyei II.; Perjési Panna:

Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
Orsz. elődöntő II., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs megyei bajnokság
Megyei II.; Ronkó Hédi Anikó:
Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
Orsz. elődöntő II., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs megyei bajnokság
Megyei II., Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs megyei bajnokság Megyei III.; Gönczi Barbara: Kosárlabda Diákolimpia III. kcs Orsz.
elődöntő II., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs megyei bajnokság
Megyei II.; Bányai Réka: Kosárlabda Diákolimpia III. kcs Megyei
II., Kosárlabda Diákolimpia III.
kcs Országos elődöntő II.; Csapó
Jázmin Sarolta: Kosárlabda Diákolimpia III. kcs Orsz. elődöntő
II., Kosárlabda Diákolimpia III.
kcs Megyei II.; Tarczali Csenge:
Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
Orsz. elődöntő II., AMITA Orsz.
Táncverseny, Orsz. ezüst és bronz,
MLTSZ Orsz. Táncverseny Orsz.
III., Tankerületi Angol Nyelvi Verseny Megyei I., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs megyei bajnokság
Megyei II., MLTSZ Területi Táncverseny Megyei ezüst és bronz;
Hoffer Hanna: AMITA Országos
Táncverseny Orsz. arany, MLTSZ
Területi Táncverseny Megyei arany
és különdíj, MLTSZ Területi Táncverseny Megyei arany; Lengyel
Anna: AMITA Országos Táncverseny Országos ezüst fokozat,
MLTSZ Területi Táncverseny Megyei ezüst és bronz; Herpai Zsófia:
AMITA Orsz. Táncverseny Orsz.
ezüst, MLTSZ Területi Táncverseny Megyei ezüst és bronz; Sárközi Lili: AMITA Orsz. Táncverseny
Orsz. ezüst, MLTSZ Területi Táncverseny Megyei ezüst és bronz; Pap
Tímea: AMITA Orsz. Táncverseny
Orsz. ezüst és bronz MLTSZ Orsz.
Táncverseny Orsz. III., Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs megyei
bajnokság Megyei III., MLTSZ Területi Táncverseny Megyei ezüst és
bronz; Kordás Lívia: AMITA Orsz.
Táncverseny Orsz. ezüst és bronz,
MLTSZ Orsz. Táncverseny Orsz.
III.; Király Kata: AMITA Orsz.
Táncverseny Orsz. ezüst és bronz,
MLTSZ Orsz. Táncverseny Orsz.
III., MLTSZ Területi Táncverseny
Megyei ezüst és bronz; Kovács
András: Tankerületi Német Nyelvi
Verseny Megyei II., Kosárlabda Diákolimpia III. kcs megyei bajnokság Megyei III., Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs megyei bajnokság
Megyei I.; Lengyel Dorka: Tankerületi Német Nyelvi Verseny Megyei I., Kosárlabda Diákolimpia IV.
kcs megyei bajnokság Megyei III.;

Zombori Kira: Tankerületi Angol
Nyelvi Verseny Megyei I.; Baranyi
Zsolt: Kosárlabda Diákolimpia III.
kcs megyei bajnokság Megyei III.,
Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs
megyei bajnokság Megyei I.; Csókás Brigitta: Kosárlabda Diákolimpia III. kcs Megyei II., Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs Megyei III.,
Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
Orsz. elődöntő II.; Jeszenszky Márton: Kosárlabda Diákolimpia III.
kcs megyei bajnokság Megyei III.,
Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs
megyei bajnokság Megyei I.; Barabás Csaba, Bárány Gergő, Hargitai György Henrik, Horváth
András, Jakab Kelemen, Kajári
Levente István, Lukácsi Gábor,
Sulyák Levente, Szarka Zsombor
Botond, Tóth-Merse Krisztián:
Kosárlabda Diákolimpia III. kcs
megyei bajnokság Megyei III.;
Nyerges Miklós: Kosárlabda Diákolimpia III. kcs megyei bajnokság
Megyei III., Körzeti Diákolimpia asztalitenisz III-IV. kcs Városi
I.; Botocska Jázmin Gréta, Horvát
Enikő: Kosárlabda Diákolimpia IV.
kcs megyei bajnokság Megyei III.;
Döme Panna, Egri Henrietta,
Fajth Alex, Fazekas Lara, Jóni Vivien, Ternyák Regina, Csizmadi
Júlia: MLTSZ Területi Táncverseny Megyei arany; Csókás Zoltán: Kosárlabda Diákolimpia IV.
kcs megyei bajnokság Megyei I.;
Kis Bence (II.): Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs megyei bajnokság
Megyei I., B33 Diákolimpia IV.
kcs megyei bajnokság Megyei III.;
Szécsény Erhard: Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs megyei bajnokság
Megyei I., B33 Diákolimpia IV. kcs
megyei bajnokság Megyei III.; Filep Áron Kálmán: Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs megyei bajnokság Megyei I., B33 Diákolimpia IV.
kcs megyei bajnokság Megyei III.;
Kocsis Attila: Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs megyei bajnokság
Megyei I., B33 Diákolimpia IV.
kcs megyei bajnokság Megyei II.;
Márton Máté: Kosárlabda Diákolimpia IV. kcs megyei bajnokság
Megyei I., B33 Diákolimpia IV. kcs
megyei bajnokság Megyei II.; Horváth Zsóka Szibilla, Bíró Emese
Csenge: Körzeti Diákolimpia asztalitenisz III-IV. kcs Városi I.; Kis
Attila Kevin: Körzeti Diákolimpia asztalitenisz III-IV. kcs Városi
I.; Bajczár Olivér, Dónáth Brigitta, Koller Vilmos Sándor, Nagy
Lőrinc, Pesti Dávid, Tamasi Kristóf, Vida Noémi: Rákóczi Kölyök
Kupa Városi I.
Gratulálunk!

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Erre Arany János
is büszke lenne!

Arany János nevéhez méltó átalakuláson megy keresztül a költőről elnevezett
múzeum épülete. Napról napra szebb és

szebb, látványosabb a beruházás, melynek felújítására az Arany János emlékév
kapcsán kapott a város forrást. Jelenleg is

nagy erőkkel dolgoznak a területen, képeinkkel megmutatjuk, most milyen.
LV

GYÖNYÖRŰEN ÚJJÁVARÁZSOLT
KÖRNYEZETBEN VÁRJA A KICSIKET
A VÁROSI ÓVODA

A Városi Óvodában a nyári felújítási munkálatok
a végéhez közelednek, az
utolsó simításokat végzik
gondos kezek az épületeken és csoportszobákon.
Már a festés utáni takarításon is nagyrészt túl vannak,
lapunk megjelenésekor díszítették a csoportszobákat. Talamon Attiláné intézményvezető
lapunknak elmondta, hogy au-

gusztus 6-tól várják az óvodásokat vissza. Összesen mintegy
6 millió forintból végezték el
a Városi Óvoda nyári festését, karbantartását, és eszközök beszerzését. Mindezt saját
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költségvetésükből
gazdálkodták ki,
a takarékos működésnek köszönhetően. Képeink az
Ifjúság úti óvodában készültek, ahol
Talamon Attiláné büszkén mutatta meg a létesítményt Földi
László országgyűlési képviselőnek és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek.

Földi László gratulált az
óvodavezetőnek, és kiemelte,
hogy az igényes, szép környezet igazán fontos a gyermekek
neveltetése
szempontjából,
hiszen ilyen helyre élmény
járnia az apróságoknak. Mindenkit szeretettel várnak tehát
vissza, a Városi Óvoda tagintézményei augusztus 6-tól vannak nyitva!
LV
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Remek hangulatban telt a KÖVA által
szervezett Felfedező tábor
Csaknem húsz gyermek táborozott a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. által szervezett
úgynevezett Felfedező táborban a Pálfája Parkerdőben, ahol remek hangulatban
töltöttek el egy hetet a hazajárós gyerekek.
A programkínálat rendkívül sokrétű volt,
így minden adott volt arra, hogy feledhetetlen élményekkel térjenek haza a táborlakók.
Innen is sok szeretettel üdvözüljük őket.
A gyerekek vidáman múlatták az időt
Sápi Mária és Bera Bernadett környezeti
nevelőkkel.
A KÖVA következő táborának időpontja: 2018.08.13-tól-17-ig szervezik meg
a ÖKOTÁBORT a Pálfája Parkerdőben,
melyre korlátozott létszámban még lehet
jelentkezni. Korosztály: 8-16 éves korig.
Elérhetőség, bővebb információk: Nagykőrös, Lőrinc pap utca 3., személyesen,
vagy telefonon: Vozárné Ragó Ildikó: 20/
662-5626 vagy 53/550-251.
LV

Szeretettel várják vásárlóikat
őstermelőink!

Csodálatos áruválasztékkal várják a kedves vásárlóikat az őstermelők a nagykőrösi
piacon. Szép portékák, minőségi, háztáji
termékek kaphatók, remek árakon! Annak
ellenére, hogy megkezdődött a piac felújítása,
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sem őstermelőből, sem vásárlóból nincs hiány.
Mindenki elégedetten mehet haza, megvásárolva a neki szükséges csodás termékeket.
Megmutatjuk, mi várja Önöket a piacon: Mosolygós árusok, termékdömping!

Ha tehetik, menjenek ki Önök is! Érdemes! Jót, jó áron! Ez garantáltan minőségi!
Képgalériánk az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!
LV
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