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HATALMAS TÖMEG – NEVES SZTÁRFELLÉPÔK
ARANY-NAPOK NAGYKÔRÖSÖN

Idén, szeptember 7-8-9-én rendezték meg a XIX. Arany-Napokat fantasztikus sikerrel,
rengeteg izgalmas programmal a megújult Cifrakertben,
a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ szervezésében.
További részletek lapunk 3., 4.,
5. 7., 11. és 16. oldalán!

Nagykőrösi Kinizsi FC- VASAS FC Magyar Kupa mérkőzés
Szeptember 23-án, vasárnap 15.00 órától a Kinizsi sportpályáján!

Hajrá KINIZSI! Jöjjön el Ön is!
Szurkoljunk együtt Nagykőrösnek!

Nem a magyar kormányt akarják
elítélni, hanem Magyarországot
„A saját hazájuk ellen szavazó” magyarokkal az a baj, hogy
„jobban gyűlölnek engem,
mint amennyire szeretik a hazájukat” − mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden az
Európai Parlament strasbourgi
ülésén, a Sargentini-jelentés vitájában.
A kormányfő a vitában elhangzott felvetésékre válaszolva
Guy Verhofstadtnak, a liberálisok vezetőjének szavaira úgy reagált: Verhofstadt jobban gyűlöli
a konzervatív keresztényeket,
mint amennyire szereti Európát.
A miniszterelnök kijelentette: „aki pedig azt állítja, hogy a
jelentés nem Magyarországot
ítéli el, olvassa el a címét. Itt
nem a magyar kormányt akarják elítélni, hanem Magyarországot.”
A CEU ügyében a kormányfő
azt közölte: Manfred Weber, az
Európai Néppárt frakcióvezetője
téved, ha ugyanis megnézi a bajor szabályokat, azt fogja tapasztalni, hogy azok szigorúbbak,
mint a magyarok. „Ön kettős
mércével mér, hiába tartozunk
egy pártcsaládhoz” − jegyezte
meg.

Egyúttal arra kérte a képviselőket, keressék fel a CEU honlapját, ahol − idézte − az olvasható:
a CEU működése a jövőben is
biztosított, minden most beiskolázott Budapesten fogja befejezni a tanulmányokat, az egyetem
összes akkreditációja érintetlen,
Budapest pedig egy vendégszerető város.
Orbán Viktor azt is mondta,
hogy a migráció elleni küzdelem nem pártkérdés, és minden
kormánnyal hajlandó együttműködni, amelyik meg akarja
védeni a határokat. „Megemelem a kalapomat a bátor olaszok előtt” − tette hozzá.
Az antiszemitizmus ügyében a kormányfő azt közölte: Közép-Európában csökken,
Nyugat-Európában pedig nő
az antiszemitizmus, sőt «a modern antiszemitizmus központja
Brüsszelben van, mert onnan
támogatják az Izrael-ellenes szervezeteket».
Arra is kitért, hogy „nem mi
voltunk, hanem önök, akik megkoszorúzták Marxnak, aki a modern piacellenes antiszemitizmus atyja, a szobrát”.
A korrupcióra vonatkozó
megjegyzéseket a miniszterel-

IGEN! A MA DÉLELŐTT CÍMŰ

MŰSOR IS BESZÁMOLT
A NAGYKŐRÖSI SIKERES
REKORDÁLLÍTÁSRÓL!

nök úgy kommentálta: Magyarországon minden pályázat nyilvános, bármely európai cég
elindulhat, az egyedül induló
pályázatok aránya Magyarországon 26 százalék, az uniós átlag
24 százalék.
Orbán Viktor szavait azzal
zárta: a néppárthoz tartozóként úgy látja, „bajban va-

gyunk, gyengék vagyunk”, a
néppártiak nem elég erősek,
hogy a saját útjukat járják.
„Úgy táncolunk mi, néppártiak, ahogy a szocialisták meg a
liberálisok fütyülnek. Szeretném, ha a jövőben ezen tudnánk változtatni” − közölte.
(MTI/kormany.hu)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerették, ismerték

Várkonyi Ambrust
utolsó útjára elkísérték a nagykőrösi
református temetőben, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

A magyar közszolgálati televízió, az M1 is beszámolt arról, hogy
Nagykőrös és a nagykőrösiek sikeres rekordállítási kísérletet hajtottak végre az Arany-Napok első napján, szeptember 7-én.
Nézze meg az M1 felvételét, melyet a videó 8. percétől láthat! Kattintson erre a linkre Ön is:
https://www.mediaklikk.hu/…/ma-delelott-2018-09-07-i-adas-4/
Forrás: mediklikk.hu
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Gyász
Törköly László (1935)
Siska Józsefné sz. Nyakas Ilona (1940)
Kovács Albert Györgyné sz. Kósa Klára (1945)

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

„Nagykőrös nagyon sokat tesz azért,
hogy a lényegre emlékezzünk”
Interjú Földváryné Dr. Kiss Rékával,
a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökével

„SORSFORDÍTÁS. A paraszti
társadalom felszámolása, 19451962” címmel országos szabadtéri
vándorkiállítást nyitottak meg a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal előtt szeptember 7-én, pénteken, melyet a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és közreműködő
partnerként az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága indított el.
A programsorozat fővédnöke: Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Földváryné Dr. Kiss Réka, a
Nemzeti Emlékezet Bizottságának
elnöke az Önkormányzati Híreknek a megnyitó előtt adott interjút,
az alábbiakban ezt olvashatják:
Önkormányzati Hírek: Milyen kiállítás nyílik ma Nagykőrösön? Kérem, mutassa be a
tárlatot.
Földváryné Dr. Kiss Réka:
A magyar paraszti társadalom
kommunizmus alatti történetének egy nagyon kevéssé kibeszélt
fejezetét mutatja be ez a kiállítás.
Arról szól, hogy az 1956-os forradalmat követő megtorlásokkal
párhuzamosan hogyan indult meg
az utolsó nagy hulláma a kényszerkollektivizálásnak, aminek a
végeredményeként a történelmi
magyar parasztságot belekényszerítették a kényszerszövetkezetekbe. Egyszerre mutatja be ezt a
kibeszéletlen, de nagyon sok tabuval és családi, egyéni fájdalommal terhelt történetet. Szeretnénk
lehetőséget adni arra a generációk
közti párbeszédre azoknak a gyerekeknek és unokáknak, meg talán
most már dédunokáknak, akiknek
a szabadság adatott. Itt embe-

rekről van szó, családok történetéről van szó, ezeknek az újra
elmondására is szeretne a tárlat
lehetőséget adni és egyúttal ez a
kiállítás arra is felhívja a figyelmet, hogy a kommunista állami
erőszakkal szemben a magyar
paraszti társadalom a maga eszközeivel próbált ellenállni. Erről
a kibeszéletlen területről és témáról is szól ez a kiállítás.
Önkormányzati Hírek: Hány
tablón tekinthetik meg ezt a
korszakot az érdeklődők, illetve
országosan hányadik helyszíne
a nagykőrösi a vándorkiállításnak?
Földváryné Dr. Kiss Réka: 12
tabló, vagyis úgy mondanám, inkább 10+1+1, az egyik a bevezető
tabló, van 10 korszakbemutató
tabló és mindig van egy a vándorkiállítás adott helyszínének, jelen
esetben Pest megyének történéseit bemutató tabló. Nagykőrös
a 10. helyszín és még legalább 8
helyszínen tervezzük, hogy megnyitjuk a kiállítást, összesen 18
helyszín van. Nagyon fontos volt,
hogy az ország minden területét
lefedje a kiállítás, nagyon fontos,
hogy Budapesten is bemutassuk,
mert ez nem önmagában a parasztság története, ez az egész magyar társadalom közös története.
Önkormányzati Hírek: A kiállításnak milyen kísérőelemei
vannak? Kérem, erről mondjon
pár gondolatot.
Földváryné Dr. Kiss Réka:
A kiállítást mindig kíséri egy
kis film és van egy honlap is, a
https://www.neb.hu/hu, illetve
idén október 1-től hirdetünk meg
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egy országos középiskolai tanulmányi versenyt az Országgyűlés
Hivatalával közösen, pontosan
azért, hogy azokhoz a fiatalokhoz
jusson el, akiknek a nagyszüleiről
van szó.
Önkormányzati Hírek: Dr.
Czira Szabolcs polgármester
kezdeményezésére Nagykőrösön
2013-ban felállításra került a
Hősök terén az 1950-es évek áldozatai és üldözöttei előtt tisztelgő emlékmű, valamint 2016-ban
“Félremagyarázott és elhallgatott
igazság! Egy aljas kor aljas titkai” címmel országos tanulmányi versenyt rendezett a város.
Mennyire tartja fontosnak, hogy
egy településen, helyi szinten is
foglalkozzanak ezzel a korszakkal?
Földváryné Dr. Kiss Réka:
Minden olyan mementó, vagy
minden olyan gesztus, ami újra és
újra segít fölidézni és elmondani,
azt nagyon fontosnak tartom, hiszen a történelem az emberek, családok, közösségek története is egyben, rólunk, a mi őseinkről is szól.
Ezért tartok különösen fontosnak
minden olyan kezdeményezést,
amelyik segít visszavinni minket
a történelemben oda, azokhoz,
akikkel ezek megtörténtek és minél inkább arcot tudunk adni a
történelemnek és minél inkább
egyéni sorsokon keresztül tudjuk

ezt bemutatni, annál életszerűbb,
megfoghatóbb lesz és annál inkább át lehet érezni az egyéni
döntések mögött húzódó súlyos
drámákat.
Önkormányzati Hírek: Elkanyarodva a beszélgetésünk központi témájától, engedje meg,
hogy utolsóként megkérdezzem,
hogy Ön milyennek látja városunkat, Nagykőröst?
Földváryné Dr. Kiss Réka:
Én már többször is jártam Nagykőrösön és egyébként, mint a Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Karának oktatója,
egyháztörténészként különösen
fontosnak tartom nemcsak Nagykőrös múltját és nemcsak az összmagyar művelődésben betöltött
szerepét, hanem azt is, hogy fontosnak tartják ennek a kulturális
és történeti örökségnek, az emlékezetnek az ápolását. Mert azt
gondolom, Csoóri Sándor szavaival „Felejteni sokféleképpen lehet. Úgy is, hogy nem a lényegre
akarunk emlékezni.” Én azt gondolom, hogy Nagykőrös nagyon
sokat tesz azért, hogy a lényegre
emlékezzünk, legyen ez a közelmúltunk, vagy legyen ez akár egy
tágabb, a magyar művelődéstörténet és a magyar kultúrának
legnemesebb pillanataira való
emlékezés.
Horváth Tibor

FIGYELEM! A szabadtéri kiállítás ingyenesen megtekinthető
2018. október 8-ig Nagykőrösön, a Szabadság téren,
a Polgármesteri Hivatal előtti területen. Emlékezzünk
mindazokra, akiket a nemzetáruló kommunista diktatúra
rezsimje tönkretett és nyomorba döntött.
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HATALMAS TÖMEG – NEVES
ARANY-NAPOK

Idén, szeptember 7-8-9-én rendezték meg az Arany-Napokat
fantasztikus sikerrel, rengeteg
izgalmas programmal a megújult Cifrakertben, a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ szervezésében.
Szeptember 8-án, szombaton hagyományőrző felvonulást rendeztek Arany János
tiszteletére, a XIX. századi hagyományok jegyében az Aranyút vonalán, az „Arany” városnéző kisvonat kíséretével,
mely egész nap közlekedett.
A felvonulók útközben többször
megálltak és fúvószenekari, illetve néptáncbemutatót tartottak a lakosságnak, Rácz Péter
tolmácsolásában pedig tájékoz-
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tatást hallhattunk a nagykőrösi
Arany-emlékekről. A Hősök
tere megállójánál a Nagykőrösi
Lovas Sportegyesület bemutatta I. Nagy Lajos Király Kőröst
Mezővárossá nyilvánító levelének átadása című produkciót.
Délután bemutatkozott a
Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola irodalmi színpada, Barabás Erika pedagógus betanításával, majd Ferenc,
cilinderben – Kőhalmi Ferenc
bűvészműsora szórakoztatta a
közönséget.
Mindkét nap neves sztárfellépők énekeltek a Cifrakertben, a
koncerteknek olyan hívó erejük
volt, hogy több ezer ember érkezett Nagykőrösre. Szombaton
a Cozombolis együttes, a Servet
zenekar, Tabáni István Fonogram-díjas énekes, dalszerző,
Caramel Fonogram- és Máté
Péter-díjas énekes, vasárnap
Szulák Andrea EMeRTon-díjas előadóművész, a Misztrál
zenekar, végül Demjén Ferenc
EMeRTon – és Kossuth-díjas
énekes és dalszövegíró élő koncertjére több ezer ember volt
kíváncsi.
Szeptember 9-én a Kőrösi
Nagy Sportágválasztón az érdeklődők találkozhattak többek

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

SZTÁRFELLÉPÔK
NAGYKÔRÖSÖN

Nagykőrösiek Nagykőrösért-díjak átadó ünnepsége a Cifrakertben

között a labdarúgás, rögbi, röplabda, kosárlabda, asztalitenisz,
tollaslabsa, MediBall, boksz,
cselgáncs, harcművészeti bemutatókkal, valamin birkózó és
akrobatikus torna csoportok,
fitnesz és testépítő csapatok
tagjaival. A Táncoló Színpadon
a Grapevine Tánciskola bemutatóját követte a Relevé TSE
igen látványos előadása Horváth Melinda vezetésével, majd
Bartha Lilla és Keresztes László
táncbemutatóját a színpadon a
Petőfi iskola népijáték bemutatója, végül a kulturális központ
tánccsoportjának fellépése zárta
Nagy Éva tánctanár irányításával. Közben egész nap várt mindenkit a lovas fogatos barangolás, az „Arany-úton” közlekedve.
A Magyar Posta is kitelepült, a
nap folyamán képeslapokat és
borítékokat is lehetett vásárolni. Paprika Jancsi Bábszínháza
után Ecsedi Péter és partnere lé-

pett fel, majd 2018. szeptember
9-én 17 órától a Cifrakert nagyszínpadán adták át a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat Dévaványai-Halasy Erika Mária
pedagógus, Lovasné Horváth
Jozefa Csilla gyógypedagógiai
asszisztens, Pavolek Erzsébet
Sára óvodapedagógus, Rab Balázs és felesége, Rab Balázsné
sz. Bot Ilona Mária nagykőrösi
vállalkozók, valamint Varga
Irén fényképész mester részére.
A díjazottaknak gratulálunk,
további részletek majd a www.
nagykoros.hu oldalon és soron
következő lapszámainkban!
A kísérő programokról, a
városi Polgárrá fogadási ünnepségről és további részletekről az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán is
tájékozódhatnak képgalériák
és videók illusztrálásával!
Beretvás Judit
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FOLYTATJUK!

Újabb utak kapnak aszfaltburkolatot
Nagykőrösön!

Szeptember 10-én került sor a Temetőhegy városrész szilárd burkolat építésének munkaterület
átadására. Információink szerint,

az átadást követő napokban a kitűzésekre kerül sor, szeptember
17-ét követően pedig megkezdésre kerülhetnek az építési munkák.

- Te, engem mindig kizár az asszony a lakásból, ha
Hirdetés

részegen megyek haza... Mit tegyek, nincs valami ötleted?
- Én azt szoktam csinálni, hogy bekopogok, levetkőzöm, beadom a ruháimat az ajtón, és nincs az az asszony,
aki hagyná, hogy a férje meztelenül ácsorogjon az utcán.
- Rendben, kipróbálom...
Legközelebb mikor találkoznak, megkérdi a másik:
- Nos, bevált a tervem?
- Hát, csak részben...
- Hogyhogy részben?
- Bekopogtam, levetkőztem, beadtam a ruháimat az
ajtón, az becsukódott, ám ekkor hirtelen bemondta egy
hang: „Deák tér következik...”
Hirdetés
Híreinket,
képgalériáinkat
kövesse nyomon
továbbra is az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook közösségi
oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu
városi honlapon!

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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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

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

VÁROSI POLGÁRRÁ
FOGADÓ ÜNNEPSÉG

Tizenhat éve hagyomány már
Nagykőrösön, hogy a Városi Polgárrá Fogadó Ünnepség
megrendezésre kerül, mely rendezvény gondolatának életre kelése dr. Czira Szabolcs polgármester nevéhez kötődik, hiszen
kiemelt fontosságú, hogy a
nagykőrösi újszülöttek erősebben kötődjenek városukhoz.
Idén, szeptember 9-én Horváthné Szabó Anett népdalénekes,
aki ünnepi műsort is adott,
közreműködésével
hangzott
el a Himnusz, majd dr. Czira
Szabolcs polgármester ünnepi
gondolatait hallgathatták meg a
Cifrakertben összegyűltek. Ezt
követően a polgárrá fogadásra
kerülő gyermekek, a közel 200
újszülött szüleinek fogadalom-
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tétele következett. A szülők
nevében Kis Bence szülei, Vira
Anita és Kis Péter Bálint mondták el a fogadalomtételt.
A hagyományokhoz híven
az idén is külön ajándékcsomagot vehettek át városunk új iker
polgárai.
A sorsolás keretében a nyereményeket, köztük 20 db 50 ezer
forint értékű vásárlási utalványt
dr. Czira Szabolcs polgármester és felesége, dr. Cziráné dr.
Kőházi-Kis Tímea adták át a
szerencséseknek. Szívből gratulálunk minden kis nyertesnek.
Tekintsék meg
képgalériánkat az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Beretvás Judit
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PAPP ELEK

a FIAP Diamond 3
kitüntetését vehette át

Fotó: Borbás Renáta

A Magyar Fotográfia napja alkalmából rendezett ünnepségen Horváth Imre, a MAFOSZ
elnöke több elismeréssel együtt
FIAP fotóművészeti diplomákat adott át szeptember 1-jén.
A Nemzetközi Fotóművészeti
Szövetség (FIAP) legnagyobb
elismerését, a Diamond 3 díjat, vagyis a Gyémánt Díj leg-

magasabbikát PAPP ELEK
nagykőrösi fotóművész, Szövetségünk tagja vehette át.
A világon mindössze öten rendelkeznek ezzel a jeles elismeréssel.

A díjhoz szívből
gratulálunk!
Forrás: Magyar Fotóművészek
Szövetségének Hírlevele

KÖZLEMÉNY
A Nagykőrösi Református Egyházközség, mint az Arany János
Református Gimnázium fenntartója közli, hogy Suba Lajos
nyugalmazott címzetes igazgató a nyugdíjba vonulásakor az
általa használt fényképezőgépet és laptopot tulajdonba kapta.
Szabó Gábor lelkészelnök, Igazgatótanács elnöke

MEGÚJULT
A PETÔFI ISKOLA
tornacsarnokának padlóborítása

V.
NAGYKŐRÖSI
RÖGBI TORNA
Szeptember 22.
11.00-17.00
Nagykőrös,
Ifjúsági Sporttelep

A WWW.NAGYKOROS.HU
OLDALON, NAGYKŐRÖS
VÁROS HIVATALOS
HONLAPJÁN
FRISS HÍREKKEL,
KÉPGALÉRIÁKKAL
TALÁLKOZHAT!
Új linóleumot kapott a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnoka,
melyet a tanévnyitón büszkén
mutatott meg Utasi Eszter
igazgató Földi László ország8

gyűlési képviselőnek, dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármesternek, Szabóné Irházi
Zsuzsannának, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnökének és Deák

György volt iskolaigazgatónak. Gratulálunk a fejlesztéshez és kívánjuk, hogy
nagyon sokáig szolgálja az
iskola közösségét!
Horváth Tibor

TEKINTSE
MEG ÖN
IS AZ
INTERNETEN
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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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TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
MÁR 812-EN ADTÁK LE AZ
IGÉNYBEJELENTŐ NYILATKOZATOT!
VÉGSŐ LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018. OKTÓBER 15.
Már 812-en adták le a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos
igénybejelentő nyilatkozatot
2018. szeptember 10-i összesített információk szerint. 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.

KÜLTERÜLETEN
LAKIK? KERESSÉK A NAGYKŐRÖSI MEZŐŐRÖKET, SEGÍTENEK!
További fontos információ, hogy a
külterületeken élők ebben is számíthatnak a mezőőri szolgálatra, ha vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
használ, akkor jelezze a mezőőröknek és

felkeresik önt az igénybejelentő lappal. Az
I. sz. működési területen lakók (Kecskeméti és a Ceglédi úttól jobbra eső terület) forduljon bizalommal Sipos László
(06-20/543-2523) mezőőrhöz, a II. sz.
működési területen lakók pedig (Kecskeméti és a Ceglédi úttól balra eső terület)

Kenyeres Balázs (06-20/348-0921) mezőőrhöz. Ha Ön külterületen él, nem vette
még igénybe a téli rezsicsökkentést és az
igénybejelentő nyilatkozatot sem adta le,
akkor mindenképpen keresse a mezőőröket és segítenek.
Horváth Tibor

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház
és Rendelőintézet állást hirdet

KONYHALÁNY
munkakör betöltésére.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• 8 általános iskolai végzettség; egészségügyi alkalmasság; magyar állampolgárság; büntetlen előélet, melynek
igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor
szükséges
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Julianna gazdasági igazgatónőnél, vagy Kis Szilvia élelmezési csoportvezetőnél kérhetnek tel: 53/351-761.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak
a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.)
vagy Személyesen
10
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Demjén Ferenc: „Isten éltesse
Nagykőröst és az itt élőket sokáig!”
Már jóval a fél kilenckor kezdődő koncert előtt zsúfolásig
megtelt a Cifrakert színpada
előtti nézőtér vasárnap este.
Demjén Ferencet, a legendát
várták fiatalok és örök fiatalok.
A Kossuth-díjas művész fellépése előtt nyilatkozott lapunknak.
ÖH.: Idén 650 éve város
Nagykőrös. Mit üzen a NAGYKŐRÖSIEKNEK a jubileumi
évben?
- Mivel születésnap van: Isten éltesse Nagykőröst és az itt
élőket sokáig! Most jöttünk keresztül Nagykőrösön, és megcsodáltuk, hogy mennyire szép
a belváros. A régi polgári házaival, egészében véve csodálatos.
Ha jól emlékszem, akkor ez az
első élő koncertünk itt Nagykőrösön és nagyon jó érzés, hogy
most itt lehetünk! Nagyon tetszett a város. Jó érzés, hogy itt
Nagykőrösön is szép számmal
élnek rajongók, akik közül

Fotó: Demjén Ferenc hivatalos oldala

vannak, akik szinte mindenhová elkísérik a produkciót, most
mi jöttünk el hozzájuk.
ÖH.: Nagykőrös Arany János városa, tavaly volt a költő
születésének bicentenáriuma.
Önnek milyen kötődése van
Aranyhoz?
- Nyilvánvalóan legalább anynyi, mint bármely iskolát járt
embernek, aki ismeri Arany János verseit, költeményeit. Maximális tisztelettel tartozunk
Arany Jánosnak, hiszen egy

nagyon nagy ember volt és egy
nagyon nagy költő, óriási szókinccsel. Érdekes, hogy idén bejárjuk az Arany Jánoshoz kötődő
helyeket, hiszen szülővárosában,
Nagyszalontán is koncerteztünk
az év elején.
ÖH.: Még jóval a koncert
előtt vagyunk, de már tele a
nézőtér. Ha bekapcsoljuk a rádiót, televíziót, internetet azt
látjuk, hogy a fiatalok is az Ön
szerzeményeit dolgozzák fel.
Mit érez Ön ilyenkor?

- Igazán sokan dolgozzák fel
a dalaimat, de sokan méltatlanul
nyúlnak hozzá. Ha egy az egyben
lejátszák, az nem zavar, de amit
most az úgynevezett modern
stílusban akarnak újra keverni,
ha olyan dolgokat tesznek bele,
ami nem belevaló, és „elfelejtik”
az eredeti szerzőktől elkérni a
dalokat, annak már nem örülök
igazán. Alapvetően jó, hogy a
fiatalok felfigyelnek, emlékeznek ezekre a dalokra. Kívánom
nekik, hogy legyen annyi lendületük, tehetségük vagy kreativitásuk, érzékük, hogy saját maguknak írjanak olyan dalokat, amit
aztán más is átvesz tőlük.
ÖH.: Milyen tervei vannak
2018 hátralévő hónapjaira?
- Reményeink szerint új lemezzel jelentkezünk és mindenkit szeretettel várunk a hagyományos év végi koncertünkre,
Budapestre a Papp László Arénába, december 30-án.

Szerintem…
Több ezres tömeg látogatott ki a Nagykőrösi Arany-Napok változatos programjaira, lapunk arról kérdezte a fesztiválon részt vevőket,
hogy értékeljék pár szóban a rendezvényt, ők elsősorban miért látogattak ki, mi az, ami megragadta őket?

Vágó Sándor és Vágó Attila: Ceglédről érkeztünk az Arany-Napokra, mivel hallottunk
a Misztrál Zenekar koncertjéről, és nagyon
nagy kedvencünk az együttes. Sokszor voltunk már a városban, ennek ellenére nagyon
meglepődtünk, mivel nem gondoltuk, hogy
a Cifrakert ennyire szép és felújított lett, nagyon tetszik. Kiemelném a Duna-Tisza közi
Népművészeti Egyesület kirakodását is, ott
találkoztunk egy kedves ismerősünkkel, vele
is nagyon jókat beszélgettünk, szeretjük a
munkáit. Összességében nagyon jók a programok egy igazán kellemes környezetben.

Kecskés Csaba és Pálinkás Lilla: Részt vettünk
a Polgárrá Fogadási Ünnepségen délelőtt, mely
egy nagyon jó családi, közösségépítő program,
számunkra hatalmas élmény volt, az ajándékoknak is nagyon örültünk. A kis Manó még
barátnőt is szerzett magának ☺ Most újra kijöttünk, mivel nagyon jók a programok, így a kisfiunk is itt a gyönyörű Cifrakertben friss levegőt
szív, láthat más embereket. Nagyon jól érezzük
magunkat az Arany-Napokon, amikor csak
tehetjük, részt veszünk a város rendezvényein.
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Ilyés Anna és Váczi Norina: Ceglédről érkeztünk, s bár ez az első alkalom, hogy itt vagyunk, lenyűgözött, nagyon tetszik, annyira
hangulatos, rengeteg minden van, így jövőre is itt a helyünk. A Cifrakertet sem láttam
még korábban, de ez egy igazán idilli, nagyon
szép, zöld környezet, itt feltöltődik az ember.
Norinával barátnők vagyunk, várjuk Demjén
Ferenc koncertjét. Kiemelném Ecsedi Péter
és partnere fellépését, Pétert személyesen is
ismerjük, nagyon tetszett az előadásuk, elbűvölt. Jövőre is mindenképpen jönni fogunk!
Folytatjuk…
Beretvás Judit
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MŰSOR
2018. szeptember 14.;15.;16.
15 óra

Az elrabolt hercegnő (szinkronizált, színes ukrán családi animációs film)

17 óra
19 óra

Kojot (magyar nyelvű, színes magyar dráma)
Az utolsó pogány király (szinkronizált, színes holland kalandfilm)

2018. szeptember 17.
15 óra
17 óra
19 óra

Kim Dzsongil bemutatja (angol nyelvű, színes angol dokumentumfilm)
Kojot (magyar nyelvű, színes magyar dráma)
Az utolsó pogány király (szinkronizált, színes holland kalandfilm)

2018. szeptember 20.
15 óra
17 óra
19 óra

Kim Dzsongil bemutatja (angol nyelvű, színes angol dokumentumfilm)
Remélem legközelebb sikerül meghalnod ☺ (magyar nyelvű színes magyar thriller)
Végállomás: esküvő (szinkronizált, színes amerikai romantikus komédia)
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2018. szeptember 21.; 22.; 23.
15 óra
17 óra
19 óra

Az elrabolt hercegnő (szinkronizált, színes ukrán családi animációs film)
Remélem legközelebb sikerül meghalnod ☺ (magyar nyelvű színes magyar thriller)
Végállomás: esküvő (szinkronizált, színes amerikai romantikus komédia)

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

Hirdetés

A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztőbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő
12 óra.
Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ

Orvosi

KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

ügyelet
telefonszáma:

53/350-377

EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. szeptember 10-től
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598
2018. szeptember 17-től
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. szeptember 15-16-án
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50
2018. szeptember 22-23-án
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
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Szépen halad a teljeskörű felújítás
a Múzeum épületében
Már csak pár hét, és ha minden
a tervek szerint halad, átadásra kerülhet a teljesen felújított
nagykőrösi Múzeum. A belső
területen már tényleg az utolsó
simításokat végzik a szakemberek, a környezetrendezés és szépítés van hátra, hiszen a belbecs
mellett a külcsín is hasonlóan
fontos, ha azt szeretnénk, hogy
megkedveljék a nagykőrösiek és

a városunkba látogatók egyaránt
a helyet. Dr. Czira Szabolcs polgármester mellett többek között
a kivitelezést végző szakemberek,
a Polgármesteri Hivatal kitűnő
dolgozói és a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ vezetője is részt vettek azon a helyszíni
szemlén, egyeztették a legfontosabb szakmai kérdéseket.
Horváth Tibor

Hirdetés
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Diákmunkásaink szívesen dolgoztak
Nagykőrösön, Nagykőrösért
Mint ahogyan arról lapunk beszámolt,
a nyár folyamán, összesen két hónapig
mintegy 40 diákmunkás fiatal dolgozott
a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban
és intézményeiben. Velük beszélgettünk,
kértük őket, hogy mondják el nekünk tapasztalataikat. Sokan közülük már több alkalommal vállaltak diákmunkát itt, és mindegyikük szívesen visszajönne jövő nyáron is,
ha lehetősége lenne rá.

szaki Főiskolán szeretnék továbbtanulni.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a lehetőséget! „
Szabó Réka Evelin vidáman meséli, hogy
ő most dolgozott itt először. „ Jó volt nagyon itt dolgozni, a könyvtárban voltam.
A könyveket rendszereztük, és a programokon segítettünk, leveleket kézbesítettünk.
Nagyon szívesen jönnék máskor is ide dolgozni, aranyosak, segítőkészek a munkatársak. Jó fejek voltak! Korábban multinál
dolgoztam árufeltöltőként, az elég kemény
volt! A Nagykőrösi Arany János Reformá-

tus Gimnáziumban tanulok, 11-es rendészetis vagyok. Nyomozó szeretnék lenni, ha
végzek.”
Ézsiás Vivien szintén az Arany Gimnáziumba jár, rendészeti szakra, és szintén rendőr
szeretne lenni. „Apukám is rendőr, nekem
nagyon tetszik ez a szakma, jó érzés az,
hogy segíthetünk embertársainknak. Velem is nagyon rendesek voltak a főnökeim,
mikor a könyvtárban dolgoztam. Tavaly az
adócsoportnál végeztem munkát, nekem az
is tetszett! Jönnék máskor is, persze! „
Lejegyezte: Lőrinczy Veronika

Kenyeres Balázs

Kenyeres Balázs lapunknak elmondta, hogy
a Polgármesteri Hivatal Műszaki irodájában
dolgozott. „Feladatom volt többek közt az
ingatlanok előtti zöldfelületek ellenőrzése,
felszólítások elküldése, a járdák és közlekedési táblák helyreállításának vizsgálata, kátyúzás utáni állapotok felmérése.
Nagyon sokat tanultam az irodán dolgozó
munkatársaktól, akik igazán segítőkészek
voltak. Jövő nyáron is nagyon szívesen jönnék diákmunkásnak. Most szeptembertől
kezdem a 10. osztályt a nagykőrösi Arany
János Református Gimnáziumban és a Mű-

Képünkön balra Szabó Réka Evelin, jobbra Ézsiás Vivien

Tortáztak a suliban

A képviselő asszony ezzel köszönte meg a remek műsort a diákoknak.
Nagy volt az öröm a Nagykőrösi Kossuth
Lajos Általános Iskolában hatodik osz-
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tályban. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna
települési képviselő asszony egy menynyei vaníliakrémes gyümölcstortával
köszönte meg az osztály tanulóinak a

tanévnyitó ünnepélyen a szereplést.
A gyerekek már a szünidőben készültek a műsorra.
LV
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Rögbi: U18 Olimpiai

Derekas 2:2 hazai pályán,

Rögbi Európa-bajnokság

színvonalas, hajtós, izgalmas meccsen

Fotó: Antal Dénes

Szélsőséges időjárási viszonyok mellett zajlott le szeptember 1. és 2. között a Rugby Europe Men’s Sevens U18
torna az esztergomi Frankarénában.14 ország 14 kiváló
csapata vett részt a versenyen.
A tornán a nemzeti együttes hat mérkőzést játszott,
amelyből hármat meg is nyert.
A verseny során Törökország,
Szlovákia, Bulgária, Lettország, Szerbia és Horvátország korosztályos gárdáival

mérhették össze tudásukat a
hazaiak. Az aranykupát Svájc
vihette haza, Magyarország
pedig a hatodik helyen végzett.
A nagykőrösi Honfoglalókat Perlaki Márton (csapatkapitány), Szőke Szabolcs, Nyerges Ádám és Nagyszombati
Zoltán játékosok képviselték
az eseményen. Gratulálunk
nekik a kiváló szerepléshez!
Honfoglalók Rugby Club
ésTörpi Rögbi Utánpótlás
Műhely SE

A Nagykőrösi Kinizsi FC a
Tököl csapatát fogadta a Pest
megyei első osztály negyedik
fordulójában. A mérkőzésen a
Kinizsi dominált mezőnyben, a
9. percben azonban a semmiből
a Tököl szerzett vezetést. Nem
esett kétségbe a kőrösi csapat,
tovább nyomott és még a félidő
előtt egyenlíteni tudott Hazafi
Ákos gólja révén! A második
részben már a győztes találatért

ment a küzdelem, amit azt hittünk Halasi Károly fejese után
a 78. percben meg is szereztünk.
Azonban jött a feketeleves a 81.
percben, hiszen egy kontra után
egyenlített a vendégcsapat. 2-2vel zárult tehát a mérkőzés,
azonban elkeseredni nem kell,
hiszen javítani már is lehet a
bajnokaspiráns Pilis ellen idegenben!
Sohajda Márk

RÖGBI TOBORZÓ
A nagykőrösi Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi
Utánpótlás Műhely SE felvételt hirdet csapataiba 7-18 éves
fiúk részére! Az edzéseken való részvétel az első hónapban
INGYENES!

A őszi edzések időpontjai/ helyszínei:
7-13 éves korig | KEDD és CSÜTÖRTÖK 16:30-17:30
(Ifjúsági Sportpálya, Toldi iskolával szemben)
14-18 éves korig | KEDD és CSÜTÖRTÖK 18:00-20:00
(Ifjúsági Sportpálya, Toldi iskolával szemben)

Jelentkezni az egyesület ügyintézőjénél (+36 20 294 15
24) vagy az edzéseken lehet!
Megjegyzés: Igazolást adunk a heti kötelező
testnevelés órák teljesítéséről.

Mindenkit szeretettel várunk!
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely SE
www.facebook.com/TorpiRogbi
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Nagykőrösi Kinizsi FCVASAS FC Magyar Kupa
mérkőzés
Szeptember 23-án, vasárnap 15.00
órától a Kinizsi sportpályáján!

Hajrá KINIZSI!
Jöjjön el Ön is!
Szurkoljunk együtt
Nagykőrösnek!
15

NAGYKÔRÖS GYÔZÖTT

Beírta magát ugyanis a Magyar Rekordok történelmébe,
hiszen sikeresen teljesítette a
„vers jelelési hazai tömegszerűség rekordját”

750

diák szavalta és jelelte ugyanis Arany János Toldiját
a 650 éve várossá lett Nagykőrösön, a megújult Hősök terén,
jelnyelvi tolmács és Cselóczki
Boglárka közreműködésével.
A nagykőrösi diákok felállították a legnagyobb létszámmal bemutatott jelelési oktatási tevékenység rekordját és
sikerrel döntötték meg a versvagy dalszöveg – jelelés hazai
tömegszerűségi rekordját is.
A XIX. Nagykőrösi Arany-Napok keretében a Hősök terén
750 fő tanulta meg jelelni Arany
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János: Toldi című művéből az
I. ének 1. versszakának első két
sorát.
Ezt a kimagasló teljesítményt a helyszínen a Magyar
Rekord Egyesület által felvett
jegyzőkönyv mellett a Magyar
Rekordok Diplomája is hitelesen igazolja.
Dr. Czira Szabolcs polgármester megnyitó beszédével kezdődtek el az idei Arany-napok,
aki külön köszönetet mondott
az iskolaigazgatóknak, a pedagógusoknak és a tanulóknak is,
hogy partnerek voltak ebben a
rekordállítási kísérletben, amely
mint kiderült, sikeres volt.
Tekintsék meg képgalériáinkat
és videóinkat az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!

A Magyar Rekordok Diplomáját Sebestyén István, a Magyar Rekordok
regisztrátora nyújtotta át dr. Czira Szabolcs polgármester részére
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