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MÉLTÓSÁGTELJES ÜNNEPSÉG
AUGUSZTUS 20-ÁN

Államalapító Szent István királyunk tiszteletére és az Új kenyér megáldására rendezendő városi ünnepséget augusztus 20án, a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ színháztermében tartották.
A rendezvényt dr. Czira Szabolcs polgármester ünnepi köszöntője nyitotta meg.
További részletek lapunk 4. és 5. oldalán!

A Virágos Magyarország verseny országos
zsűrije is gyönyörűnek találta Nagykőröst

Szerintem…

– további részletek lapunk 12. oldalán!

TÉLI
REZSICSÖKKENTÉS

Az őstermelők is a Nagykőrösi
Piac felújítása mellett állnak!

Már 282-en adták le az igénybejelentő
nyilatkozatot!

További részletek lapunk 9. oldalán!

További részletek lapunk 3. oldalán!

IDÉN ŐSSZEL
IS VÁRHATÓ
NYUGDÍJPRÉMIUM
A nyugdíjasok az idei évben
is számíthatnak nyugdíjprémiumra, amennyiben azt a
gazdasági növekedés lehetővé
teszi. A nyugdíjprémium öszszegéről és kifizetésének idejéről ősszel születhet döntés
– közölte a Pénzügyminisztérium (PM) az MTI-vel csütörtökön.
Közölték: ebben az évben
32 milliárd forintot különített
el a kormány a nyugdíjprémium kifizetésére. Nyugdíjprémium kifizetésére akkor
nyílik lehetőség, ha a GDP-bővülése meghaladja a 3,5 százalékot, miközben a költségvetési hiány mértéke is a tervek
szerint alakul.
„A KORMÁNY CÉLJA, HOGY SIKERES GAZDA SÁG PO LI TI KÁ JÁ NAK
EREDMÉNYEIBŐL
MINDEN MAGYAR EMBER RÉSZESÜLHESSEN.”
A tárca számításai szerint az
idei év egészében 4,3 százalékkal nőhet a gazdaság, aminek
elérését a legfrissebb 4,5 százalékos féléves adat is alátámasztja.
A PM hangsúlyozta az ellátások
értékállóságának garantálásán

túl a gazdasági növekedés függvényében nyugdíjprémium is
megilleti az érintetteket.
Kiemelték: a kormány célja,
hogy sikeres gazdaságpolitikájának eredményeiből minden
magyar ember részesülhessen.
A polgári kormány megbecsüli
a nyugdíjasokat, akik az elmúlt
évtizedekben munkájukkal és a
családban betöltött szerepükkel
nagymértékben hozzájárultak az
ország gyarapodásához – írták.
Magyarország történetében
először tavaly kaphatott minden nyugdíjas és nyugdíjszerű
ellátásban részesülő egyszeri,
átlagosan 12 ezer forintot –
emlékeztetnek.
A nyugdíjprémium öszszege az irányadó szabály
szerint a GDP növekedésnek
mértékétől függ, amelynek
3,5 százalék feletti részével
szorozzák meg a havi nyugdíj
összegének negyedét, legfeljebb 20 ezer forintot. A 4,3
százalékos GDP-növekedés
0,8 százalékponttal haladja
meg a küszöböt, így a nyugdíjprémium maximális öszszege 16 ezer forint lehet.
(MTI)

Megemlékezés
Dúzs Jánosné Sz. Bognár Ilona
halálának 1. évfordulójára
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp két szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!
Gyermekeid és Sárika
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A sikerhez erős hit
és öntudat kell –
jelentette ki Kövér
László

Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédet mond 2018. augusztus 19-én
(Fotó: MTI/Varga György)

Azok a nemzetek bizonyulnak
majd sikeresnek a 21. században, amelyeknek erős lesz a
hitük és az öntudatuk – jelentette ki az Országgyűlés elnöke
vasárnap Sárváron, a település
várossá nyilvánításának ötvenedik évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen.
Kövér László azt mondta: a nagy küzdelmekkel elért
katonai sikerek vagy a nehéz
munkával elért gazdasági jólét
semmit sem ér, ha a jólétben és
biztonságban élő nép időközben elveszíti hitét és öntudatát,
mert „a lélekben zsugorodó
népek előbb-utóbb lélekszámban is apadni kezdenek”. A
hanyatló népek helyét pedig a
történelemben mindig elfoglalják a hitük és öntudatuk ereje
által felemelkedő népek – tette
hozzá. Az Országgyűlés elnöke szerint globálissá váló világunkban, a digitalizáció és
robotizáció korában a legerősebb versenyképességi tényező
változatlanul az emberi teljesítmény lesz, amely a jövőben
is az öntudatból, az identitásból fakad.

„Mi magyarok, akik történelmi értelemben elvesztettük a huszadik századot, meg
akarjuk nyerni a huszonegyediket” – jelentette ki Kövér László. Hozzátette: ha megőrizzük
és megerősítjük hitünket, valamint „anyanyelvünkön keresztül megélt és továbbadható
önállóságunkat”, akkor meg
tudjuk nyerni a huszonegyedik
századot. Kifejtette: megnyerni
a huszonegyedik századot azt jelenti, hogy emberhez méltó természeti, gazdasági és társadalmi életfeltételeket tudunk
biztosítani minden magyarnak
a szülőföldjén, a Kárpát-medencében szomszédainkkal együtt
pedig meghaladjuk a történelmi
viszálykodások korszakát.
Egy mindannyiunk számára
biztonságot adó Kárpát-medencét és Közép-Európát teremtünk, amely nem csak az itt élő
nemzetek és országaik megerősödéséhez, hanem a keresztény
értékeiben erőteljesen támadott
Európa önmagára találásához és
újbóli megerősödéséhez is hozzájárul – fogalmazott. (…)
MTI

Gyász
Kőházi Ferenc Mihály (1957)
Cseh János (1924)
Bán János (1967)
Devosa Sándor (1961)
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NAGYKÔRÖSÖN
ÜLÉSEZETT
A MAGYARORSZÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ
DOKTORI KOLLÉGIUMA

A Magyarországi Református
Egyház Doktori Kollégiuma
a Károli Gáspár Református
Egyetem nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Karának meghívására 2018. augusztus 21-22-én,
Nagykőrösön tartotta plenárisés szekció üléseit, melyet dr.
Bölcskei Gusztáv, a Kollégium
elnöke nyitott meg. Az alkalom
során, kedden este a református

templomban zenés áhítat keretében emlékezett a település várossá nyilvánításának 650 éves
évfordulójára, melyen részt vett
dr. Czira Szabolcs, városunk polgármestere is. További részletek
lapunk 8. oldalán!
További képeinket megtalálják az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Horváth Tibor

TÉLI
REZSICSÖKKENTÉS
***
Már 282-en adták
le az igénybejelentő
nyilatkozatot!

A hivatalos információk szerint eddig már 282-en adták
le a téli rezsicsökkentéssel
kapcsolatos igénybejelentő
nyilatkozatot. Ha Ön még
nem tette meg, akkor 2018.
október 15-ig (hétfő) megteheti, a nyilatkozat elérhető
a városi honlapon, valamint
a Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal portaszolgálatain.
A kitöltött nyilatkozatot a
Nagykőrös, Szabadság tér 5.
szám alatt fsz. 9. és 10. számú
iktató helyiségeiben adhatja le ügyfélfogadási időben.

Csak az a háztartás kaphat
támogatást, aki korábban
nem kapott téli rezsicsökkentést.
A téli rezsicsökkentésről
Magyarország
Kormánya
döntött, melynek fontosságára dr. Czira Szabolcs polgármester is többször felhívta a
figyelmet, hiszen sok olyan
nagykőrösi család van, akit
ez érint. Így azok is részesülhetnek a téli rezsicsökkentés
előnyében, akik nem gázt vagy
távhőt használnak.
Horváth Tibor

TÁJÉKOZTATÁS
Az elmúlt lapszámokban megjelent, a téli rezsicsökkentéssel összefüggésben adott tájékoztatások kiegészítése a lakosság részéről
felmerült kérdések tükrében.
A pontosan, teljeskörűen kitöltött, az igénybejelentő által olvashatóan aláírt „Igénybejelentő Nyilatkozat” benyújtására
egy háztartás jogosult, függetlenül a benne élők (kiskorú vagy nagykorú hozzátartozó) számától.
A támogatás formája egyszeri, természetbeni támogatás a háztartások 2018. év téli fűtési időszakában felmerült fűtéssel
összefüggő kiadásainak enyhítésére.
XII. évfolyam, 34. szám • 2018. augusztus 24.
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MÉLTÓSÁGTELJES ÜNNEPSÉG

Államalapító Szent István királyunk tiszteletére és az Új kenyér megáldására rendezendő
városi ünnepséget augusztus
20-án, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében tartották.
A rendezvényt dr. Czira Szabolcs polgármester ünnepi köszöntője nyitotta meg:
„Ma, 2018. augusztus 20-án,
amikor Szent István királyunkat
és az államalapítást ünnepeljük
Széchenyi István szavait idézem.
„Merjünk nagyok lenni…” Hiszen
mi mást is üzen nekünk augusztus huszadika, mint ezt a három
szót? Szent István erős akarattal
és erős kézzel hívta életre államát, kiépítette államszervezetét
és megszervezte a magyar keresztény egyházat. Erő, függetlenség és
rend jellemezték első apostoli királyunk államát. Hatalmas, mármár emberfelettinek tűnő feladat volt, amit István véghezvitt.
A Kárpát-medencében létrejött egység nem csupán a ma-
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gyarság, de egész Európa biztonságát szolgálta.
Ünnepel ma az ország, ünnepel a magyarság a világ minden
táján. „Merjünk nagyok lenni…”
az ünnepben, legalább olyan
nagyok, mint amit ünnepelünk.
Merjünk kiteljesedni az ünneplésben. Márai azt írta: „Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen.” – ünnepeljünk hát. Tegyük
félre a hétköznapok kisebb-nagyobb feladatait, gondjait, különbözőségeit és ünnepeljük Szent
Istvánt és az Államalapításunkat
úgy, miként ehhez a naphoz leginkább illik, egységben (…)”
„Úgy hiszem, miként a karácsony békéje és szeretete,
úgy kell áthassa augusztus 20
ünnepi lelkülete és a benne
élő büszkeség is a magyarság
egész évét. Erőt kell adjon, utat
kell mutasson. Erőt kell adjon,
hiszen ezer év küzdelmei mutatják, mily erős is nemzetünk
szabadságvágya és hazájához
való ragaszkodása (…)

Újra a Szent István-i úton járunk egységes nemzetben, Istenbe
vetett hitben, a keresztény kultúra
értékeit védve, az abban rejlő boldogságból erőt merítve nézünk
szembe nap, mint nap a ránk váró
feladatokkal, kihívásokkal.
Tudjuk hol a helyünk Európában, tudjuk hol a helyünk a
világban. Számba vettük erősségeinket, gyengeségeinket, s a
veszélyeket és a lehetőségeket.
Mára Magyarország nem egy
hibernált része a kontinensnek,
hanem lüktető szív annak keblében. Újra erősödünk, a Kárpátmedence, Közép-Európa egységteremtésének kezdeményezői,
mozgató ereje vagyunk! Merünk nagyok lenni! Isten éltessen Magyarország!”
Ezt követően az új kenyér
megáldására és felszelésére került sor a történelmi egyházak
által.
Az Önkormányzati Hírek facebook oldalán található videóban láthatják és hallhatják Szabó

Sándor tárogatóművész előadásában a „Szép vagy, gyönyörű
vagy Magyarország” című dalt.
A városi kitüntetések átadása következett.
Nagykőrös Város Díszpolgára lett Shiro Murai, a SIIX
Corp. elnöke, illetve Nagykőrösért Kitüntető Címet vehetett át dr. Mohay András osztályvezető főorvos dr. Czira
Szabolcs polgármestertől.
Szívből gratulálunk mindkét kitüntetettnek! (A kitüntetettekről bővebben következő
lapszámainkban olvashatnak!)
A kitüntetések átadását a
Kecskeméti Táncegyüttes Vadhajtás Kamara Csoport, valamint Hegedűs Gergő és barátai
ünnepi műsora követte Államalapító Szent István királyunk
tiszteletére.
A Himnuszt és a Szózatot
Horváthné Szabó Anett népdalénekes előadásában hallgathatták meg az ünneplők. Szép, méltó ünnepség volt az idei is.
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Az ünnepi műsort követően, a Rácz József Galériában
Szappanos István kecskeméti
festőművész „Táj harmóniák” című kiállításának megnyitójára került sor. A tárlatot
Szabóné Irházi Zsuzsanna,
Nagykőrös Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke nyitotta meg:
Szappanos István festőművész Kecskeméten született 1945-ben, tanulmányait
a szegedi Tanárképző Főiskolán végezte. Nyugdíjazásáig a
Kecskeméti Főiskola tanára,
majd tanszékvezető tanára, aki a pedagógiai munka
mellett rendszeresen szerepel
munkáival a hazai és nemzetközi tárlatokon, olaj- és pasztell technikával dolgozik.
„Plein air- festő vagyok,
amikor csak tehetem, kimegyek a természetbe dolgozni” – vallja magáról a rendkívül érzékeny művész, akinek
a munkáiban meghatározó

a víz, a levegő és a napfény
szerepe. Talán a 3 elem közül a legerősebb, legmélyebb
hatást a napfény teszi a művészre : képein szinte játszik
a fény különböző napszakokban való megjelenésével:
legyen az napfelkelte, naplemente, vagy a nap bármely
periódusa. A művész szerint
a plein-air festészetnek ma is
megvan a létjogosultsága.
Tanulmányútjai során sok
országban járt, pl. Csehszlovákia, Lengyelország, Olaszország, de a környező országokon kívül Japánba is eljutott.
Festészetében a látványélmény
és az egyéni szubjektum nyer
művészi kifejezést.
Egyéni kiállításait folyamatosan szervezi 1970
óta, művészetét Bács megye
szerte ismerik : nyugdíjazása
után sem hagyja abba alkotó
tevékenységét, új képeivel
folyamatosan jelenik meg
kiállításokon. Nagykőrösön
sem ismeretlen Szappanos
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István festőművész, két alkalommal is volt városunkban kiállítása, itt a Rácz József Galériában 2005-ben és
2014-ben is.
A művész képei, melyek
hihetetlenül sokrétű művészi
tradíciót tükröznek, a látogató közönséget a természetbe
repítik és szinte a művésszel
együtt megélt pillanatnyi érzés
birtokába juttatják. Azt az utat
követi, melyet elődei pl. a magyar Egry József, Rippl-Rónai
vagy akár Aba-Novák Vilmos.
A művész gazdag eszköztárral
dolgozik, számára a táj – mikrovilág, mely teljességével varázsolja el a látogatót.
„A Szappanos-képek zeneművek, szimfóniák. Le lehetne kottázni őket” – ezekkel a szavakkal nyitotta meg
Turai Kamil esztéta a 2005ös nagykőrösi kiállítást.
Hetvenedik születésnapján
a Bozsó Gyűjteményben ta-

lálkozhattunk a képeivel, ahol
bemutatta kisméretű képeit,
ahogy ő nevezi őket, a poloskákat is. Legutóbbi kiállítása szülővárosában, a Liberté
Kávéházban volt 2017-ben,
ahol Kecskemét város Önkormányzata is köszöntötte a
festőművészt. Akkor történt,
hogy megkérdezték tőle, mikor hagyja abba a festést? Erre
a művész azt felelte,” akkor,
amikor kiesik a kezemből az
ecset.”
Tekintsék meg Önök is
a kiállítást a Rácz József
Galériában, és gyönyörködjenek Szappanos István
festőművész képeiben,
melyek ELADÓK!
Képgalériánkat
és videóinkat keresse
az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook
oldalán!
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EXTRA

Egy piros tollú varjú ül az ágon és csak károg, károg. Odarepül hozzá egy másik varjú.
- Mondd csak, mi voltál te, hogy így folyton károgsz és a tollad is csupa vörös?
-KISZ tit-kár! KISZ tit-kár!

Szerintem…
Már most tetszik a megújuló Múzeum a nagykőrösieknek!
Dr. Czira Szabolcs polgármester sikeres egyeztetéseinek köszönhetően több, mint 800 millió forintos állami támogatásból újulhat meg
teljesen egészében a nagykőrösi Múzeum épülete és környezete. A város összesen 1 milliárd 40 millió forintot kapott az Arany-emlékév
programjainak, rendezvényeinek sikeres megvalósítására. A Múzeum épületében most egy funkció bővítés is meg tud valósulni, igazi családi
programot kínálva a nagykőrösieknek és a turistáknak egyaránt, ugyanis kellemes kávézóterasz illetve „szabadulószoba” is kialakításra kerül,
mely még izgalmasabbá, interaktívabbá teszi a Múzeum épületét. A fejlesztésről megkérdeztük a lakosokat, akik az alábbi nyilatkozatokat
adták az Önkormányzati Hírek újságnak.

Boros Ilona: „Nagyon jól teszik, hogy felújítják. Szép lesz, hasonlít a
régire. Jó lenne, ha ezeket a megvalósult fejlesztéseket népszerűsítené a
város, vinné az országban a hírt. Az Arany-szobor is nagyon szép lett,
itt volt tanár Arany, minél több látogatót kellene idevonzani. A szobor
szép lett, nekem nagyon tetszik. Sajnálom, hogy a többi újság ezzel nem
foglalkozik, szólni kellene nekik is, hogy az ilyen jó, szép dolgokról is írjanak. Azt írták az önkormányzati újságban, hogy gyönyörű szobor, hát
tényleg gyönyörű, nagyon szép és ezt sokaknak meg kellene nézniük. Biztos bemegyek szétnézni, ha elkészül a Múzeum, szerintem érdekes lesz.”

Dobos Edit: „Csodálatos szép lesz a Múzeum. Minket még csodálatosabbá tesz, velünk szemben van az egész gyönyörűség. Igazából azt
látom, hogy fejlődik a város és egy fantasztikus, kulturált központ lesz.
A megújult Hősök tere az Arany szoborral is gyönyörű lett, aminek
ott kell lennie. Egy igazi gyönyörűséget láthatunk, de az egész város
nagyon csodálatos lett. Szeretnénk megnézni a Múzeumot is az átadás
után, már várjuk, hogy végigmehessünk benne, pár méterre lakunk.
Az oldal része nagyon tetszik, kiemelkedik, látványossá vált, és biztos
vagyok benne, hogy belülről is gyönyörű lesz.”

A TANÉVKEZDÉS
PROGRAMJA:
Tankönyvosztás ideje
(Nagykőrösi Petőfi Iskola, Vadas u. 2.):
2018. szeptember 3. (hétfő):
A délelőtt folyamán osztályfőnökkel veszik fel a tanulók
a könyveket. A szülőnek nem kell bejönnie!
Javítóvizsga: 2018. augusztus 28. 800 óra
Első tanítási nap: 2018. szeptember 03.
Tanévnyitó ünnepély: 2018. szeptember 3. 8 00 óra
Szeretettel várunk minden kedves szülőt!
1 .osztályosok szülői értekezlete: 2018. szeptember 3. 1700 óra

6

Folytatjuk! Jövő heti lapszámunkban újabb interjúkat
olvashatnak a Múzeum felújításával kapcsolatban!
Horváth Tibor

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

FEJEZZÉK BE A VÁDASKODÁST
ÉS A HAZUDOZÁST!
Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök persze nem tegnap kezdte a hazudozást, szinte
egész politikája erre épül. Zágráb azt hazudta, hogy megszűnik a Dalmady iskola

HAZUDOTT!

és óvoda.
Zágráb
azt hazudta, hogy elbontják a garázsokat a

HAZUDOTT!

Gyopár utcában.
Zágráb azt hazudta, hogy megszűnik a ze-

HAZUDOTT!

Zágráb
neiskola.
azt hazudta, hogy megszűnik a nagykőrösi

HAZUDOTT!

Zágráb azt
piac.
hazudta, hogy új nagykőrösi konzervgyárat építenek dr. Ábrahám Tibor Lászlóval.

HAZUDOTT!

Szabóné Irházi Zsuzsanna (FIDESZ-KDNP) települési képviselő a legutóbbi testületi
ülésen is fölszólította az ellenzéki képviselőket, hogy hagyják abba a folyamatos vádaskodást és hazudozást. „Fejezzék be ezt a
Hirdetés

fajta szereplést, ez nem a nagykőrösi polgárok érdekeit szolgálja, hanem pont az
ellenkezőjét!” – fogalmazott Szabóné Irházi
Zsuzsanna korelnök, szakbizottsági elnök,
települési képviselő.

Zágráb folyamatosan HAZUDIK... erre mindig fel kell hívni az
emberek figyelmét és így tett Szabóné Irházi
Zsuzsanna is.
Erről készült rövid videónkat megtalálja
az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!
Horváth Tibor

Hirdetés

Nagykőrösi székhelyű széles
termékskálával rendelkező
gépgyártó vállalathoz
keresünk CAD szoftvereket
használni tudó kezdő vagy
gyakorlattal rendelkező
tervező gépészmérnök
végzettségű munkatársat.

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
Hirdetés

Önéletrajzokat
az agisz@agisz.hu-ra várjuk.
Továbbá felvételre keresünk
lakatos szakmunkást.
Jelentkezni az 53/550-280-as
telefonszámon lehet.
Hirdetés

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

A Magyarországi Református
Egyház Doktori Kollégiuma
tiszteletére a nagykőrösi református templomban orgonazenés esti istentiszteletet tartottak augusztus 21-én. Nagykőrös
várossá nyilvánításának 650
éves évfordulójára emlékeztek
a zenés áhítat során. Orgonált
dr. Méhes Balázs orgonaművész, igét hirdetett dr. Pap Ferenc. Az istentiszteleten külön
köszöntötték dr. Czira Szabolcs
polgármestert és Földi László
országgyűlési képviselőt.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Hirdetés

MŰSOR
2018. augusztus 24.; 25.; 26.
15 óra
17 óra
19 óra

Az elrabolt hercegnő (szinkronizált, színes ukrán családi animációs)
Mamma Mia! – Sose hagyjuk abba (szinkronizált, színes amerikai
romantikus vígjáték)
A Hangya és a Darázs (szinkronizált, színes angol–amerikai akciófilm)

Hirdetés

2018. augusztus 31.
15 óra
17 óra
19 óra

Bűbájosok (szinkronizált, színes, francia vígjáték)
A kíméletlen (angol nyelvű, színes, angol–amerikai–francia dráma)
A kém, aki dobott engem (szinkronizált, színes amerikai akció vígjáték)

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

Bűbájosok (szinkronizált, színes, francia vígjáték)
A kíméletlen (angol nyelvű, színes, angol–amerikai–francia dráma)
A kém, aki dobott engem (szinkronizált, színes amerikai akció vígjáték)

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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Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Ingyenes felmérés és tanácsadás
Szállítás és beszerelés garanciával

,DFKĢUŉMXıKēRYēQŃ
ĢRQDCŉMXI@UıSēR@
,Ŝ@MX@F@ISŃJ @AK@JNJ
1DCŉMXņJ (kézi, motoros)
&@QēYRJ@OTJr-@ODKKDMYŉJ
2Y@K@FEŘFFņMXņJ
2YŕMXNFGēKŃJ
1NKŃJr1NKDSSēJ
-@FXJŉQņR 5HSĢYT 
3D K                
cifraajtoablak@gmail.com

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

A HETI HÍREK OLVASÓI
„FUNKCIONÁLIS ANALFABÉTÁK”
Kiss Zsoltné Berényi Tünde szerint?
Az áprilisi országgyűlési választások előtt hatalmas botrányt kavart Zágráb Nándor helyi Jobbik
elnök facebookos gyalázkodása,
a nagykőrösi választókat, akik
nem Volnerre szavaznak, azokat
egyszerűen „hülyének”, anyagilag érdekeltnek és „legbutábbak”-nak nevezte. Amikor már
érezte, hogy szokásához híven
ezen a választáson is elbukik, akkor pedig még tovább ment, „rohadékoknak” nevezte a választók
egy részét.
Most úgy tűnik, hogy a Nagykőrösre átejtőernyőzött, szolnoki Kiss Zsoltné Berényi Tünde,

a Heti Hírek vezető szerkesztője,
dr. Ábrahám Tibor volt SZDSZes országgyűlési képviselő bértollnoka felvette a „Zágrábi tempót”, ráadásul ezt olyan módon
teszi, hogy saját olvasóit minősíti rettentően durván. A Heti
Hírek augusztus 15-ei lapszámában ezt írja egyik cikkében
szó szerint: „Mielőtt a funk-

cionális analfabéták félre
értenék, megmagyarázom:
az nagyon jó és örvendetes, hogy egy képviselő
adományt oszt!”. Ezt írta Ábrahám Tibor sajtómunkása. Ez,

azon túl, hogy gusztustalanul
minősíti a Heti Hírek olvasóit,
azért egyfajta arrogancia és fölényeskedés is sugárzik belőle,
hogy majd ÉN, KISS ZSOLTNÉ, IGEN, ÉN „megmagyarázom” a „funkcionális analfabétáknak”. Felháborító, hogy akik
erre az „újságra” rászánnak több
száz forintot, azokat ilyen módon megsértse és megalázza.
Elfogadhatatlan Kiss Zsoltné
Berényi Tünde viselkedése, aki
ugyebár egy szolnoki egyesület
vezetője, így nem nagykőrösi
eredettel rendelkezve könnyen
érezheti magát úgy, hogy még

saját olvasóit is minősítgetheti, ám ezzel csak azt fogja elérni, hogy még tovább csökken
a Heti Hírek olvasóközönsége
és a Jobbik népszerűsége. Ki

akarna 200 Ft-ot adni egy
olyan „újságért”, amiben
őt „funkcionális analfabétának” nevezik? Ábrahám
Tibor főszerkesztő, laptulajdonos egyetért Kiss
Zsoltnéval, ő is „funkcionális analfabétának” tartja
a Heti Hírek olvasóit?
Horváth Tibor

Szerintem…
Az őstermelők is a Nagykőrösi Piac felújítása mellett állnak!
A nagykőrösiek tudják, hogy nekik mi a jó és szükségesnek, fontosnak tartják, hogy folytatódjon a piac felújítása, elmondták, hogy
a piaccsarnok kell és ezzel nem csak látványra lesz egészen más, de az időjárás sem lesz akadálya, hogy kilátogassunk a piacra. Az Önkormányzati Hírek minden héten kilátogat, beszélget az emberekkel, a vásárlókkal, eladókkal, mert minket tényleg érdekel, hogy mit
gondolnak erről a fontos beruházásról.

Papp Károlyné (Nagykőrös): „Reméljük, minél előbb elkezdődik a munka, várjuk már,
hogy készen legyen. Bőven ráfért arra a részre
is, hogy megújuljon, már eléggé szükségessé
vált a felújítás. A fedett csarnokkal egészen
más lesz a piac, látványra is, meg fedett helyen tudnak kényelmesen vásárolni az emberek. Télen hóesésben, esőben azért szükséges,
Kecskeméten is csarnok van, csak más azért.
Már 4 éve árulok itt a piacon, látszik a fejlődés, örülünk neki. Továbbra is tervezem, hogy
maradok, árulok.”

Fakan Lászlóné (Nagykőrös): „Nagyon örülök,
hogy folytatódik a piac megújítása. Ráfért már
nagyon a felújítás, örülünk is neki. Továbbra
is tervezem, hogy itt fogok árulni, nagyon jó,
hogy forgalom is van, várjuk a vásárlókat a lezárás alatt is. Nagyon jó lesz, hogy nem fognak
fázni az emberek vásárlás közben és a fedett
csarnok ezért kell. Bízunk benne, hogy rossz
időben is többen kilátogatnak a piacra. Én is
itt vásárolok, nem szeretek multiknál zöldségféléket venni, inkább helyben, akiket már
ismerek, megbízható árut kapni, sokkal jobb.”

Szabó Andrea (Tiszakécske): „Most vagyunk
másodjára a nagykőrösi piacon, belecsöppentünk a felújításba. Szerintem ez nagyon jó dolog, az újítás szükséges és az mindig jó. A fedett csarnok szerintem szükséges, gondolom
többen fognak kijönni a piacra, nem fognak
kint megfagyni, miközben várnak a kiszolgálásra és árulás szempontjából sem mindegy.
Szeretnénk folytatni és hosszú távon átjárni
árusítani. Paprikát, paradicsomot, zöldséget,
uborkát árulunk, minden szükségeset megtalálni, és várjuk szeretettel a vásárlókat.”

Folytatjuk! További interjúk az Önkormányzati Hírek következő lapszámában!
Horváth Tibor
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Relevé Táncegyesület: Táncra fel!

A szeptember az iskolakezdés
időszaka. Ám nem csak a tanulás
kezdődik meg ilyenkor, hanem
a szakkörök, sportkörök, sportegyesületek is megkezdik, újraindítják tevékenységüket. A Relevé
TSE táncterme is újra benépesül
szeptemberben. Akik már jártak
táncolni, alig várják ezt a napot,
de talán azok is így éreznek, akik
néhány hét múlva kezdenek ismerkedni a tánccal. Horváth Melinda, a Táncegyesület vezetője
már tárt karokkal és új zenékkel,
koreográfiákkal várja a kezdő és
haladó táncosokat egyaránt.
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Mikor tartjátok a beiratkozást?
Szeptember 3-án, hétfőn 16-19
óra között várjuk a beiratkozókat
az Ipartestületi Székházban (Derkovits utca 7.) lévő táncteremben.
Ez egy fontos esemény, hiszen a
beiratkozás alkalmával pontos
információt kapunk arról, hány
csoportot kell indítani ebben a
tanévben. A szülők ezen alkalomkor tájékozódhatnak a házirendről, az egyesület szabályzatáról.
Megismerkednek az órarenddel,
kiválasztjuk melyik korosztályban
táncolna a jelentkező.
Hány éves kortól lehet jelentkezni?
Jelentkezni már 4 éves kortól lehet, vagy aki idén betölti
a 4 évet. Az első két hétben beszoktatási időt tartunk, ami azt
jelenti, hogy a szülők jelenlétében tartjuk a foglalkozásokat,
ahol a kis csemeték kipróbálják a
táncot, s csak a beszoktatási idő
után kell véglegesíteni beiratkozásukat. Viszont jelentkezniük
mindenképp érdemes a szeptember 3-ai beiratkozáson, hiszen ez
alapján mérjük fel, szükség van
e új csoport indítására. Ezért a
kezdő ovisok első órája ingye-

nes, tandíjat pedig csak annak
kell fizetnie, aki a beszoktatás
után, véglegesen beiratkozik a
csoportba.
Mi a célja a beszoktatásnak?
A beszoktatásnak két fő célja
van. Az egyik, hogy a picik kipróbálják a táncot, játékos formában, megismerkedhetnek a tánc
alapjaival. A második cél, hogy
a szülők meggyőződjenek róla,
hogy jó szakmai kezekbe és pedagógusra bízzák gyermeküket, ami
nagyon fontos, mert sajnos sok
végzettség nélküli ember tanít a
szakmában és szakmai hozzáértés
nélkül tönkretehetik a gyerekek
ízületeit.
Mi a helyzet azokkal, akik kezdők, de már iskolás, vagy felnőtt
korosztály?
Nekik is adott a kipróbálás lehetősége. ☺ Az első táncóra nekik
ingyenes. Van aki rögtön beáll kipróbálni, de vannak akik csak szeretnek először beülni és megnézni
milyen egy óra.
Később is lehet csatlakozni a csoportokhoz?
Igen, akár októberben is várjuk
a táncolni vágyókat.
Hány csoportra számítasz?
6-7 korosztályban biztosan indítunk csoportokat, az óvodás korúaktól a felnőtt korosztályig. És
itt külön kiemelném a középiskolás, és a főiskolás korosztályt, hisz
a sok tanulás mellett remek frissítő
egy jó hangulatú táncóra, így őket
is nagy szeretettel várjuk.

A táncegyesület különlegessége
a Retro Ladies csoport. Idén is
táncolnak az anyukák?
Természetesen! Elképesztőek
minden szempontból. Évek óta van
egy szorgalmas, kitartó mag, akik
imádnak járni. Persze a tánc miatt,
de ennél ez sokkal több. Itt végre
csak őróluk szól az óra: táncolnak,
jókat nevetünk, felturbózzuk nőiességüket, levezetik a stresszt és
közben meg is feledkeznek róla.
Minden évben csatlakozik hozzájuk néhány új táncos, akiket szintén
nagy szeretettel fogadnak és szívesen segítik is őket. Szóval bátorság
Anyukák, gyertek táncolni! ☺
Hol láthatjuk a táncosaidat?
Sok helyen. Minden évben
rendezünk két Gálaműsort, decemberben és júniusban. Itt minden csoport bemutatja a tanult
koreográfiáit. Ezen kívül rendszeres fellépői vagyunk a városi és a
térség rendezvényeinek.
Szept. 9-én 14.30-kor pl. a Nagykőrösi Arany Napokon lépünk fel a
Cifrakertben új koreográfiáinkkal.
Ezen kívül több Országos és külföldi táncversenyen mérettetjük meg
magunkat, szerencsére évek óta
dobogós eredményekkel, különdíjakkal.
Mi a Relevé Táncegyesület sikerének titka már18 éve?
A szakmai alázat, a tánc és
táncosok töretlen szeretete és folyamatos törekvés a minőségi
munkára, úgy, hogy mellette megmaradjon a tánc, mint örömforrás.

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

„Ma már több mint egymillió gyermek kap ingyen
tankönyvet, az 1-9. osztályban mindenki, a többi évfolyamon pedig továbbra is minden rászoruló diák.
A kormány minden eddiginél több pénzt fordít az
ingyenes tankönyvellátásra, 11 milliárd forintot.”

G. KOVÁCS SÁNDOR:
„HITELES ÚJSÁG AZ
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK!”

– fogalmazott Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős helyettes államtitkára
sajtótájékoztatón.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet
„Tehetséggondozást Kiszélesítő Ösztöndíj” címmel
a 2018/2019. tanévre a kiemelkedően tehetséges
általános- és középiskolás tanulók részére
Pályázók köre: a nappali tagozaton, államilag elismert oktatási intézményben alapfokú vagy középfokú tanulmányokat folytató tanulók.
Feltételek:
– Nagykőrösön állandó lakóhely, állandó lakóhely hiányában tartózkodási hely,
– a pályázat benyújtását megelőző tanévben a pályázó tanulmányi
eredményében legfeljebb négy jó érdemjegy szerepel, és jó érdemjegynél rosszabb érdemjegy nem,
– példás vagy jó magatartás és szorgalom.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– a tárgyévre szóló iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolást,
– a pályázó előző tanév végi tanulmányi eredményéről igazolás
(bizonyítvány másolat vagy oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről),
– az oktatási intézmény belső rendjére tekintettel legalább a pályázó osztályfőnökének írásbeli ajánlását, különös figyelemmel a tanórán kívüli tevékenységre, segítőkészségre, önképzésre, tanulmányi és művészeti versenyeken való részvételére,
– pályázó lakcímkártyájának fénymásolatát.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
– a pályázó tanulmányi eredménye,
– a szakminisztériumok által hivatalosan meghirdetett vagy támogatott felmenő rendszerű tanulmányi, szakmai versenyen való
részvétel, elért egyéni helyezés,
– a pályázó oktatási intézményének éves munkatervében szereplő tanulmányi, szakmai versenyen való részvétel, elért egyéni helyezés,
– egyéb tanulmányi, szakmai versenyeken való részvétel, elért egyéni helyezés.
Az ösztöndíj mértéke
– alapfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében a minimálbér
8 %-a (11 040 Ft/hó),
– középfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében a minimálbér 10 %-a (13 800 Ft/hó).
Az ösztöndíj egy tanítási év szorgalmi időszakára (10 hónap) szól.
A pályázatot személyesen vagy postai úton 2018. szeptember 14.
napjáig lehet benyújtani Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesteréhez (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).
Pályázni a melléklet szerinti pályázati adatlap benyújtásával lehet.
A pályázati eljárásban a pályázati dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlásra sem formai, sem tartalmi szempontból nincs lehetőség.
A beérkezett pályázatokat Nagykőrös Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményezi és terjeszti a
Képviselő-testület elé.
Nagykőrös, 2018. június 1.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester s.k.
(A pályázati adatlap elérhető a www.nagykoros.hu városi honlapon)
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G. Kovács Sándor (FIDESZKDNP) települési képviselő a
legutóbbi testületi ülésen fölszólalva, az ellenzék alaptalan
kritikáira válaszul elmondta:
„HITELES ÚJSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK! Sok emberrel beszélek, hiányolják, aki
nem kapja meg. Szeretik olvasni, színes, látványos és elfogadható.” Azt is kiemelte, hogy a
kereskedelmi újságokat 200 Ft
alatt nem is lehet már megvenni
sem. Eközben a város legnagyobb

példányszámú, leghitelesebb közszolgálati újságja, az Önkormányzati Hírek minden héten minden
háztartásba eljut, hogy valóban
tényszerűen és objektíven legyen
a város lakossága tájékoztatva.
Minden héten számos pozitív
visszajelzést kapunk, mely igazolja, hogy amit csinálunk, az a közösség hasznára válik. Folytatjuk!
Az Önkormányzati Hírek
újságot keresse minden héten
postaládájában!
HT

A FELÚJÍTÁS ALATT
IS ÜZEMEL A PIAC!

Az őstermelői rész zavartalanul működik, a kedves eladók pedig szeretettel és friss portékával várják a kőrösieket. A felújítás ideje alatt is minden
piacnapon be lehet itt szerezni a konyhára valót. Az árusokkal és a vásárlókkal beszélgetve egyértelmű, hogy szinte mindenki örül annak, hogy
folytatódik a piac megújítása. Természetesen interjúk is készültek, melyekből az Önkormányzati Hírek következő lapszámában olvashatnak!
Horváth Tibor
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A Virágos Magyarország verseny
országos zsűrije is gyönyörűnek
találta Nagykőröst (I. rész)
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A Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny szervezőinek annyira megtetszett
Nagykőrös legutóbbi itt tartózkodásuk alkalmával, hogy
a verseny legmagasabb szakmai stábjának, az országos fő
zsűrinek figyelmébe ajánlották
városunkat. Augusztus 22-én,
szerdán délelőtt Nagykőrösre
érkezett a négyfős szakmai delegáció és miután egyeztettek,
dr. Czira Szabolcs polgármesterrel és dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármesterrel tettek egy rövid kellemes sétát a városban. Az
Önkormányzati Hírek a delegáció vezetőivel interjút is készített, hiszen nekünk az is fontos,
hogy a kiváló szakemberek mit
gondolnak szeretett városunkról, Nagykőrösről.
Báthoryné Nagy Ildikó Réka,
a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny nemzeti koordinátora, a Szent István
Egyetem oktatója: „Nagyon ré-
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gen jártam Nagykőrösön, több
mint 10 éve és ahhoz képest elképesztő a változás. Állíthatom,
hogy akkor Nagykőrösön áthaladva a közterületei alapján számomra nem volt egy emlékezetes
élmény. Ez egyértelműen megváltozott, mióta utoljára jártam
itt, megújultak a közterületek, a
főtér nívódíjat kapott. Szeretném
külön is kiemelni, hogy nagyon
magas színvonalú a Hősök tere
parkosítása. Szakmai szem-

pontból nekem, ahol most
állunk, a Hősök terének a
növénykiültetése nyerte el a
tetszésemet. Egyértelmű trend,
nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, illetve a
világon máshol is, hogy a klímaváltozás és az ahhoz kapcsolódó
adaptáció meg kell, hogy a növényalkalmazásban is mutatkozzon. Egyre inkább itthon is olyan
növényeket kellene alkalmazni,
amelyek sokkal jobban bírják az
extrém klimatikus körülménye-

ket és jobban bírják a szárazságot.
Itt ez megvalósult a Hősök terén,
az évelő növények alkalmazása
és az a karakter, amit ezek a növények nyújtanak ehhez a térhez

nem egy megszokott hazai
hangulat, hanem egyértelműen egyedi, ami nekem na-

Orvosi
ügyelet
telefonszáma:

gyon tetszik.”
Folytatás következő
lapszámunkban!
Horváth Tibor

53/350-377

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2018. augusztus 20-tól
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366

Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér

2018. augusztus 27-től
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182

Kocsér, Szent István tér 5.

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.

2018. augusztus 25-26-án
DR. MODOR PÉTER
Tel.: 53/359-725;
06/20-375-77-50
2018. szeptember 1-2-án
DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06/20-914-13-33
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NYÁRESTI
ORGONAHANGVERSENY
2018. – Olivier Eisenmann

MEGINT HAZUDOTT
ZÁGRÁB NÁNDOR!!!
A KALOCSA-KECSKEMÉTI ÉRSEK IS MEGCÁFOLTA ZÁGRÁBOT!

Az orgonahangversenyt dr. Méhes Balázs dékánhelyettes nyitotta meg

Nyáresti orgonahangversenyt adott Olivier Eisenmann svájci
művész (lenti képen) a nagykőrösi református templomban augusztus 16-án, csütörtökön. A programot támogatta Nagykőrös
Város Önkormányzata.
Tekintsék meg képeinket az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán!
Fotók: Szapora István

Úgy tűnik Zágráb Nándor most
már ráállt a folyamatos hazudozásra, megszakítások nélkül
csapja be maroknyi, mindenre
kapható seregét. Zágráb Nándor
legutóbb azt állította a facebookon, hogy „A KALOCSAI ÉRSEK”
rokona építtette a nagykőrösi
strandot. Ekkora orbitális nagyot
már tényleg régen hazudott Zágráb, mondhatnánk újra kibújt a
régi hazudozó belőle. Excellenciás
és Főtisztelendő Dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek úrhoz

fordultunk levélben ezzel kapcsolatban, egyúttal jeleztük irányába,
hogy a helyi Jobbik elnök milyen
kontextusban használja fel őt,
másfelől tájékoztatást kértünk arra
vonatkozóan, hogy milyen kapcsolatban áll Bábel Tiborral. Az alábbi
választ küldte részünkre az érsek
úr irodavezetője: „Érsek úr Bábel
Tibor urat nem ismeri, vele személyes kapcsolata soha nem volt”.
Ennyit Zágráb Nándorról és a
helyi Jobbikról...
Horváth Tibor

FELHÍVÁS
A nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
(2750 Nagykőrös, Patay u. 19.)
a 2018/2019-es tanévre beiratkozást tart szolfézs előképző szakra,
az általános iskolák 1. és 2. osztályos tanulói részére.
Hangszeres tanszakainkra – furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
trombita, hegedű, gordonka – szintén várjuk az érdeklődőket.
A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2018. augusztus 27-28. (hétfő-kedd) de. 9-12, du. 14 -17 óra.
Szeretettel hívjuk és várjuk a zenetanulás iránt érdeklődő leendő
növendékeinket!
Bővebb felvilágosítást az iskola 53/550-120-as telefonszámán kaphatnak.
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Tájékoztatás
Az egyszeri civil elnök hamarabb ér haza a munkából, bemegy a hálószobába, és a ruhásszekrényhez lép.
– Ne nézz be oda, ott van a karácsonyi ajándékod! –
kiált rá a felesége ijedten.
Az egyszeri civil elnök kinyitja, benéz, és így szól:
– Mit ne mondjak, ez a leggagyibb ajándék, amit
valaha is kaptam. Szerinted mihez kezdjek egy félmeztelen postással?

a Bárány utcai
távvezeték javításáról!

Balatonnál nyaraltak a
Nagycsaládosok Nagykőrösi
Egyesületének tagcsaládjai!

Csodás napokat töltöttek el
együtt közel 50 fővel a Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesületének tagcsaládjai. Az idő
szép, a táj csodálatos, a hangulat

családias volt. Lehetett fürödni,
napozni, hajózni, kirándulni a
Balaton északi partján. A nyaralás, a közös élmények még
közelebb hozták egymáshoz az
Egyesület tagjait. A záró estén
egyik tag meglepetés születésnapi köszöntésére is sor került,
amelyből fergeteges buli alakult.
Amennyiben Ön is szívesen
lenne egy baráti, családias, egymást segítő és támogató egyesület
tagja, keressen elérhetőségeinken!
Tel: 0620/33-44-366

Korábban tájékoztatást adtunk
arról, hogy a 2017/2018-as fűtési
idény végén a Bárány utcai hőközponthoz tartozó távvezeték
hálózaton meghibásodás történt.
A meghibásodást kijavítottuk,
melyet követően megtörtént a
távvezeték hálózat átvizsgálása.
Megállapításra került, hogy a
közműalagútban lévő szakaszokból 2 szakasz cseréje még a következő fűtési idényt megelőzően
indokolt és szükséges.
Ezen szakaszok az alábbiak:
1. A hőközpontot a 14/B szám
alatti alközponttal összekötő szakasz

2. A 8/A épületet a 6/B épülettel összekötő szakasz
A munkák 2018. augusztus
14-én megkezdődtek. A megkötött vállalkozási szerződés értelmében a beruházás gépészeti
része 2018. szeptember 15-re, a
fűtési idény készenléti időszakára
készül el, míg a végleges helyreállításra 2018. szeptember 30-ig
kerül sor.
Az esetleges kellemetlenségért
az ott lakók szíves megértését
kérjük.
Az Önkormányzati Híreket
a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
tájékoztatta

Sztárfellépők a Nagykőrösi Arany Napokon!
Demjén Ferenc
Fellép a Nagykőrösi Arany Napokon 2018. szeptember 9-én, vasárnap 20:30 órakor!

1964-ben alapította testvérével,
Demjén Istvánnal a Számum
együttest, ahonnan 1966-ban
a Dogsba léptek át, majd a Liversing tagjai lettek. 1968-ban
a Meteor együttesben énekelt,
1969-ben Radics Béla zenekarának, a Sakk-Mattnak lett az énekese. 1970-ben játszott Radics új
zenekarában, a Tűzkerékben is.
Karrierjük kezdetén bátyjával
közösen saját maguk készítettek
gitárokat szekrénypolcok felhasználásával, az elektronikát is
ők készítették el hozzá. 1970-ben
találkozott Bergendy Istvánnal,
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aki meghívta saját együttesébe.
Szövegíróként a Jöjj vissza, vándor című dallal debütált, amelyet
további slágerek követtek. Az
országos ismertséget az 1970es szilveszteri televízióműsor
hozta el számukra, melyben
Hofi Géza műsorszáma három perccel rövidebb lett és a
fennmaradó időt kitöltendő,
előadhatták a Mindig ugyanúgy című számot. Rózsi a Bergendyben Latzin Norberttel írta
a legjobb dalait. Első nyilvános
fellépésük 1971-ben a Kisstadionban volt….

Az új szólóalbumának dalait
már az ez év őszén megalakult
V’Moto-Rock nevű együttessel
mutatta be. 1977 és 1983 között Katona Klári, Sztevanovity
Zorán, Zalatnay Sarolta, Szűcs
Judit és Kovács Kati lemezein
működött közre. Szöveget írt
többek között 1985-ben a Szerelem első vérig, 1987-ben a Szere-

lem második vérig és a Moziklip,
valamint az 1996-ban bemutatott
Honfoglalás című, nagy sikerű
filmek betétdalaihoz, amelyeket
részben ő is adott elő…
A rendszerváltást követően
szólókarrierbe kezdett, és azóta
szinte évente új nagylemezt jelentetett meg. 1991-ben először
koncertezett a Budapest Sportcsarnokban (tizenkétezer ember
előtt), amit utána még nyolcszor
megismételt. 1996-ban munkásságáért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. 2001-ben a Sacra Corona című
filmben is megszólaltak szerzeményei. 2012-ben Kossuth-díjjal
tüntették ki.
Forrás: wikipedia

További részletek
lapunk 16. oldalán
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Rögbi:
Csapatépítés és
felkészülés

Még fel sem került a vakáció
kezdetét jelző utolsó betű a táblára, de a nagykőrösi Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi
Utánpótlás Műhely SE apró növendékei már túl is voltak egy
hétvégi csapatépítő „tréningen”
a kocséri Útmenti-Lak jurta-táborában. A kellemesebb közösségépítést egy komoly napközis
edzőtábor követte, ahol egy héten
keresztül reggel 7 órától délután
6 óráig sajátíthatták el a rögbi
minden csínját-bínját a gyerekek.
A junior korosztály Tiszaugon pihente ki a szezon fáradal-

mait július elején, de a kicsikhez
hasonlóan ők sem élvezhették
sokáig a henyélést. Egy hetes intenzív edzőtáboruknak a verőcei
Csattogó-völgy adott otthont,
ahol a dimbes-dombos terep
kiváló lehetőségeket rejtegetett
magában. 10 embert próbáló
edzéssel a hátuk mögött jogosan állíthatjuk, hogy a Honfoglaló fiúk mentálisan és fizikálisan is készen állnak az előttük
álló akadályok leküzdésére.
Honfoglalók Rugby Club
és Törpi Rögbi Utánpótlás
Műhely SE
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JUDO:
RÖVID NYÁRI
SZÜNET

A nyár folyamán sem állt le az
élet a nagykőrösi judosoknál.
A tanév végén jó néhányan övvizsgára készültek fel, melynek
eredményeként június végén
mintegy 15-en sikeresen megfeleltek az elméleti és gyakorlati
követelményeknek, így sárga
és narancssárga övet köthettek
fel. Mivel magasabb övfokozatra csak Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség Dan
Kollégium előtt lehet vizsgázni
így heten Szegeden vizsgáztak
sikeresen kék (2 kyu) és zöld (3
kyu) övre. Ezt követően július 9.
és 16. között immár hetedik alkalommal rendezte meg az egyesület saját szervezésű edzőtáborát
Nagykőrös Város Balatonakali
táborában. Az edzőtáborra évről-évre egyre nagyobb az érdeklődés, így már hetekkel előtte ki
kellett tenni a ,,megtelt” táblát és
a rendelkezésre álló helyekkel is
a lehető legideálisabban kellett
gazdálkodni. Ebben az évben
a nagykőrösi judosok mellett
Szolnokról, Tatáról és Soltról
érkeztek judosok a közös edzésekre és az egyéb programokra,
melyekből nem volt hiány. A
napi két edzés mellett strandfoci,
röplabda, kajakozás volt a menü

és természetesen a Labdarúgó
VB mérkőzéseit is figyelemmel
követték a sportolók. A kemény
edzések ellenére kisebbek-nagyobbak számára felejthetetlen
élmény volt a közösen eltöltött
egy hét. Az egyesület ezúton
szeretné kifejezni köszönetét a
Nagykőrösi Szolgáltató Központ
munkatársainak önzetlen segítségéért, továbbá köszönet illeti a
szülőket és támogatókat is, akik
lehetővé tették a zökkenőmentes
lebonyolítást. Az edzőtábort követően két hét szünet következett,
majd augusztus első napjaitól már
ismét megkezdődtek az edzések,
hiszen szeptembertől indul a versenyszezon. Szeptembertől indul a szokásos judo tanfolyam
kezdőknek, valamint indulnak
az iskolai programok is. Az
egyesület junior versenyzőjének
Kochan Józsefnek a többiekétől
eltérően alakult a nyári programja. Júliusban a paksi junior Európa Kupán és edzőtáborban, majd
a berlini junior EK-n és edzőtáborban vett részt. Sajnos mindkét
nemzetközi válogató versenyen
egy-egy vereséggel helyezetlenül
zárt, így nem sikerült kiharcolnia
a junior EB kiküldetést.
KŐRÖS JUDO SE
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