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Tudta, hogy a Pál utcai
fiúk című regény miként
kötődik Nagykőröshöz?

Ingyenes információs lap

NAGYKÔRÖS 650 ÉVE VÁROS

ÜNNEPSÉGSOROZAT

További részletek lapunk 4. oldalán!

MEGHÍVÓ
Az Arany János Református
Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium, az Arany János Társaság
és Nagykőrös Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

ARANY-ÜNNEPSÉGRE,
melyet a költő-tanár halálának 136. évfordulója
emlékére rendezünk
2018. október 19-én 1345-kor
a Református Templomkertben.

PROGRAM
Himnusz
Ünnepi beszédet mond: Szilágyi Márton
irodalomtörténész, az ELTE XVIII-XIX. századi
Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára.
Az ünnepi műsorban közreműködik
Gera Viktória 11. c osztályos tanuló és
az Arany János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium énekkara.
Koszorúzás
Szózat

Nagykőrös, a 650 éve város címmel rendezték meg az Ünnepi
Programsorozatot Nagykőrösön az elmúlt héten. A város 650.
évfordulós ünnepségén gyönyörű fényfestéssel kedveskedtek
egész héten Nagykőrös lakosságának.
További részletek lapunk 4. és 5. oldalán

Magasabb lesz az
idei nyugdíjprémium,
mint a tavalyi
Idén magasabb lesz a nyugdíjprémium, mint tavaly, várhatóan 18 ezer forint – mondta
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának
(Emmi) család- és ifjúságügyért
felelős államtitkára a Kossuth
Rádió Jó reggelt, Magyarország!
című műsorában kedd reggel.
A nyugdíjprémium alapelve, hogy a gazdasági növekedésből mindenki részesüljön,
az idősek is. Kiszámításának
módja, hogy ha az éves gazdasági növekedés meghaladja a 3,5
százalékot, akkor a növekménynyel megszorozzák az egyheti
nyugdíjat és így megkapják a
nyugdíjprémium összegét – magyarázta az államtitkár.
Tartósan jó pályára állt a
gazdaság, így tavaly már fizetett nyugdíjprémiumot a kormány, 12 ezer forintot. Idén a
4,4 százalékos gazdasági növekedésnek köszönhetően ez az

összeg várhatóan mintegy 18
ezer forint lesz. Még az év vége
előtt megkapják az érintettek,
hozzávetőleg 2,6 millió, nyugdíjban illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember – ezt
már az M1 műsorán ismertette.
Mint rámutatott: a demográfiai kihívások megoldásában
az időseknek is nagy szerepük
van, hisz sokat segíthetnek a
családalapításban, gyermekvállalásban. A következő nemzeti
konzultáció alapvető kérdése,
hogy a migrációval vagy a családok támogatásával kell-e megoldani a demográfiai kihívásokat
– fűzte hozzá Novák Katalin.
Az államtitkár elmondta azt
is, hogy a következő hónapokban életbe lépő jogszabályváltozásoknak köszönhetően egyre
olcsóbb lesz a nyugdíjasok foglalkoztatása, így könnyebb lesz
visszatérésük a munkaerőpiacra.
MTI

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett Férjem,
Édesapánk, Nagyapánk, Dédikénk

Szabó Balázs
temetésén megjelentek.
Sírjára koszorút, virágot helyeztek. Fájdalmunkban
bármilyen módon osztoztak.
A gyászoló család

Ön tudta, hogy a nagykőrösi származású
Fodor Károly (született Freyberger Mózes)
alapította 1903-ban a Nemzeti Sport című
újságot?
Ilyen érdekességekről olvashat a Nagykőrösi századok –
650 érdekesség a 650 éves Nagykőrösről című kötetben.

Ôk látják el 2018. január
1-tôl az ebrendészeti
feladatokat!
Egy eredményes közbeszerzési eljárást követően ez év január
1-től az ebrendészeti feladatokat a Menhely az Állatokért
Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány
látja el Nagykőrös város vonatkozásában. Őket a következő
elérhetőségeken kereshetik meg:
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1/B.
Telephely: 6000 Kecskemét, Kisfái 211/a
Kóbor, elhullott állatokkal kapcsolatos bejelentés,
Telefonszám: 06 20 577-5617

Köszönetnyilvánítás

Gyász

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Molnár Istvánné sz. Nagy Terézia (1941)
Bakó Györgyné sz. Kiss Julianna (1931)
Tanács Antal (1950)
Grónai György István (1955)
Bujdosó László (1931)
Nagy Pál (1950)
Nyerges Dénesné sz. Kovács Erzsébet (1941)
Horváth István (1933)
Balla Józsefné sz. Hosszú Ilona (1939)

feledhetetlen jó férj, édesapa, nagyapa

Id. Horváth István
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak
A gyászoló család
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A HÉT KÉRDÉSE

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

VIRÁGOZZÉK NAGYKŐRÖS
SOKÁIG!
„Az utóbbi másfél évtizedben olyan fejlődés valósult meg városunkban, mely
a Dezső Kázmér polgármestersége idején végbement változásokhoz mérhető.”
– hangsúlyozta Szapora István önkormányzati főtanácsadó Nagykőrös Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
szeptember 27-én tartott ülésén a helyi
önkormányzatok napja alkalmából tartott ünnepi beszédében.
Szapora István többek közt elmondta:
„Megtisztelő, hogy a szabadság, a kötelesség és jogok ünnepnapján szólhatok
Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén. A szabadság ünnepe
ez a mai nap, hiszen ott lehet önkormányzatiság, ott lehetnek önkormányzatok, ahol
szabadság van. Csak az a közösség tarthatja
kezében sorsának irányítását, mely szabad.
Azt a szabadságot ünnepeljük ma, melyért oly sok magyar vér folyt az elmúlt
évszázadok során, s melyért, mint az elmúlt hetek megmutatták, ma is meg kell
küzdeni!”
Az ünnepi szónok megemlékezett a
rendszerváltást megelőző időkről, melyekben nemhogy szabad választások nem
voltak, de azt is meg kellett fontolniuk az
embereknek, mit mondanak a mindennapokban.
„A korszakot a történelem szemétdombjára rakta a rendszerváltás. Az ország és a települések újra kezükbe vehették
sorsukat. Így volt ez Nagykőrösön is. Az
idén 650 éve városi rangú otthonunkban,
amelynek történelmében, ha visszatekintünk, azt láthatjuk, hogy az itt élő emberek soha nem vágytak másra, minthogy
szabadságban saját erejükből, tudásukból, munkájukból élhessenek, gyarapodhassanak. Így léphessenek ötről a
hatra a családok és a település.” – mondta
Szapora István.
A rendszerváltás óta jól élt lehetőségeivel a város, leküzdötte infrastruktúrális
elmaradottságát – jegyezte meg a főtanácsadó, hangsúlyozva: „Az utóbbi másfél évtizedben olyan fejlődés valósult
meg városunkban, mely a Dezső Kázmér
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polgármestersége idején végbement változásokhoz mérhető. Kétségkívül, ez a
közösség összefogásának köszönhető.
Nagykőrös megtalálta az útját és azon
halad.”
Kifejtette a 650. évfordulóra: „megújult a városközpont, a katolikus és a református templom, majd tavaly a Hősök tere,
melyen idén felavattuk az Arany család
szoborkompozícióját. Miként megújult
a Cifrakert, a Csónakázó-tó környéke, a
Vasútállomás előtti tér. Több mint félszáz
utca kapott aszfaltburkolatot. Október
2-án átadásra kerül a megújult Arany
János múzeum, épül a piac, épülnek a Temetőhegy útjai. S mindez csak néhány kiragadott példa, az összefogásnak és a Jóistennek hála létrejött számos érték közül.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt is megmutatták, hogy nagy és erős lélek lakozik
ebben a városban, annak értékteremtő,
értékek mellett elkötelezett közösségében.
Számtalan példát lehetne hozni, miként is
próbálták ezt a közösséget szétbontani, de
nem jártak sikerrel. Támadták kívülről-belülről, lélekre és zsebekre ható ígéretekkel,
vagy éppen egyes tagjainak igaztalan besározásával. Mára azt látni, hogy a közösség
szétbomlasztása érdekében olyan szinten
üzemel a hazugsággyár – tehát hazugsággyár, nem konzervgyár -, hogy azt az
értékteremtő közösség részéről nem csak

cáfolni, de lassan követni sem lehet, mert
akkor nem maradna idő a munkára.
Mint a szónok elmondta, ’a közösséget ostromlók’ „mást látnak az önkormányzatiságban, másként él bennük a
jogok és kötelességek aránya. Míg az értékteremtők azt mondják, mindenkinek
egyenlő jogai és kötelességei vannak,
addig ők újraosztanak, nekik vannak jogaik, másoknak pedig kötelességeik! Kettős
mérce az övék!
Szapora István az Ismerős Arcok Zenekar sorait idézte:
„Ameddig azok döntik / Mi ültetjük
addig a fenyőt”
Ültetjük, mert a mi lelkünkben ez él!
Nekünk Nagykőrös az otthonunk. Itt él a
családunk, ide járnak bölcsődébe, óvodába, iskolába gyermekeink. Itt tervezzük jövőnket. Itt Európa és Magyarország szívében, egy keresztény városban, Arany
János városában. Szeretjük ezt a várost
és tudjuk: „Az igazi szeretet tettekben,
és nem a szavakban nyilvánul meg.”

Az ünnepi szónok beszédét jövőbetekintéssel zárta, felhívva a figyelmet a jövő évi két választás fontosságára.
„Az Európai Uniós voksolás tétje világos! Akarjuk-e, hogy migráns ország
legyünk?! Márpedig ebben a tekintetben
az ország sorsától a város sorsa sem elválasztható.” (…)
„A döntés, hogy maradjon-e a gát, a
nagykőrösiek kezében is ott lesz. Jog és
kötelesség kéz a kézben, hogy egy erős
képviselet állhasson Európában az ország
szabadságáért, Nagykőrös szabadságáért.
Az Uniós választás azonban nem csak
ezen döntés szempontjából fontos. Fontos
azért is, mert megmutathatja mindenki, a
helyi politikai szervezetek, hogy ők melyik
oldalon állnak. Márpedig ezen kinyilatkozás jelentős információt hordoz a szintén
jövő évi önkormányzati választásokra is.
Nagykőrös jövőjéről mi döntünk!
Döntsünk jól, hogy sokáig
ünnepelhessük városunkban
a helyi önkormányzatok napját.

Virágozzék Nagykőrös sokáig!”
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NAGYKÔRÖS 650 ÉVE VÁROS

ÜNNEPSÉGSOROZAT
II. rész

Nagykőrös, a 650 éve város
címmel rendezték meg az Ünnepi Programsorozatot Nagykőrösön az elmúlt héten. Folytatás előző lapszámunkból…
„Nagykőrösiek rivaldafényben” címmel rendezték meg a
várossá válásnak 650. évfordulóját ünneplő Nagykőrös október 4-i napján a Nagykőrösről
elszármazott
zeneművészek
hangversenyét a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központban.
„Nagykőrös várossá nyilvánításának 650 éves évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségsorozat egyik kiemelt eseménye

egy színvonalas,
lélekemelő hangverseny volt. A
kulturális központ
színházterme megtelt
zenekedvelő vendégekkel. A fellépők között köszönthettük a nagykőrösi díszpolgári
címmel is kitüntetett Matuz
István Kossuth-díjas fuvolaművészt, aki a csodálatos fuvolázás
mellett zeneszerzői pályafutásából is adott ízelítőt. Puszta
Erzsébet gordonkaművész művészi előadásával és a fiával közösen előadott, a modern jazz
világából választott darabokkal
örvendeztette meg a közönséget.

Igazán mély, művészi élményt kapott a közönség a
Weiner Leó Zeneiskola tanára, Olgyay
Gábor gitárművész és
fia, Olgyay Gergő előadásaiból,
akik művészvendégeikkel fuvola és gitárműveket játszottak és
Kányádi Sándor emlékműsoruk részleteivel varázsoltak el
bennünket. Az est fénypontja
Járvás Katalin zeneiskolánk
egykori növendéke, zongoraművész és színész-előadóművész
„Gyökereink” c. műsora volt,
melyet a közönség mély átéléssel
fogadott, hiszen a hazafiságról,

a hazaszeretetről adott tanúbizonyságot a magyar költők hitvallásai és a magyar népdalok
máig is élő változatainak megszólaltatásával. A koncerten fellépő művészek vastapsot kaptak,
a hangversenyre látogatók pedig
a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ épületének fényfestésének megtekintésével és a
számunkra oly szépen hangzó
tárogató hangjának varázsával
zárhatták a nagyon jól sikerült
estét.”
Szabóné Irházi Zsuzsanna,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Fotók: Horváth Tibor

Tudta, hogy a Pál utcai fiúk
című regény miként kötődik
Nagykőröshöz?
Többek között a címben szereplő
kérdésre is választ kaphat az október 3-án a városi könyvtárban
bemutatott „Nagykőrösi szá-

zadok - 650 érdekesség a 650
éves városról” című kötetből.
A jubileumi év alkalmából
megjelent fotókkal gazdagon illusztrált könyvet László Ditta, a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgatója ajánlotta
a megjelentek figyelmébe, majd
Mészáros László és Rácz Péter
mutatták be annak tartalmát.
A számos érdekességet tartalmazó kötetben bizonyára még a
nagykőrösi olvasók is új ismeretekre találnak, a nem nagykőrösieknek, a várossal ismerkedőknek
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pedig remek első találkozás lehet
az immár 650 éve városi rangú
otthonunkkal. A könyv fényképei
főként Radics János szemét dicsérik, hiszen ő látta meg és rögzített számos érdekes pillanatot.
A könyvbemutató dedikálással és szerzőkkel folytatott kötetlen beszélgetésekkel ért véget.
„Nagykőrösi századok - 650
érdekesség a 650 éves városról”
című kötet megvásárolható a
megújult Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
shopjában és a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ információs pultjában.
(Súgó: A címben szereplő kérdésre
a választ a könyv 27. oldalán,
a 91. pontban találja)

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

„SIKERÜLT OLYAT ALKOTNI, AMI
PÉLDA LEHET SOK MÁS TELEPÜLÉS
MÚZEUMA SZÁMÁRA”
– exkluzív interjú dr. Rétvári Bence miniszterhelyettessel
Október 2-án ismét történelmet
írt Nagykőrös, Magyarország
Kormánya kiemelt támogatásával egy modern, tetszetős, az
ifjúság számára is érdekes Múzeum került átadásra, melyben
tudáslabirintus, szabadulószoba,
digitális kávézó, kívül pedig egy
kellemes pihenőterasz is várja a
látogatókat.
Az átadón a Kormány részéről dr. Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma miniszterhelyettese vett rész, aki a
Múzeum megtekintését követően
exkluzív interjút adott az Önkormányzati Hírek újságnak, a
város legnagyobb példányszámú,
legolvasottabb és leghitelesebb
közszolgálati lapjának.
ÖH: Milyennek látja a megújult nagykőrösi Múzeumot?
Dr. Rétvári Bence: A világon
bárhol megállná a helyét. Rengeteg újítás van benne, rengeteg
olyan dolog, amiről sokat szoktak beszélni, hogy szükséges,
hogy interaktív legyen, bevonni a gyerekeket. Ez a Múzeum

interaktív lett, bevonja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt.
Nemcsak Arany Jánosról szól,
hanem Nagykőrös és környéke történelméről, elmúlt ezer
évéről, az irodalmi rész pedig
minden magyar fiatal érdeklődését le tudja kötni. Tényleg
sikerült olyat alkotni, ami példa
lehet sok más település múzeuma számára. Nagy volt az a
támogatás, amit az Arany-Emlékévre kapott a település, de
tényleg olyat alkotott, ami bemutatható, és látható, hogy rengeteg ember működött közre a
kiállítás összehozásában. Nagy
kollektív munka kellett polgármester úr részéről is, nyilván a múzeum vezetője részéről is, de megérte.
ÖH: A digitális tartalom beépítését mennyire tartja fontosnak a kiállítótérbe?
Dr. Rétvári Bence: Azért jó,
mert egy volt kaszárnyaépületben olyan dolgokat látunk,
amiért máshol a fiatalok
több tízezer forintot fizetnek,

hogy egy szabadulószobába
bekerüljenek. Itt is az élmény
ugyanaz, csak mellette értéket
is magukkal visznek, valamit
Arany Jánosból úgy bevésnek
az emlékezetükbe, hogy arra
évekig emlékezni fognak. Minden pont olyan arányban, mértékben van, a történelmi rész, az
irodalmi rész, Arany Jánosról
szóló rész bemutatva, amennyi
egy mai fiatal számára befogad-

ható, de több órát el lehet itt tölteni összességében.
ÖH: Mennyire volt igazi múzeumi élményben része?
Dr. Rétvári Bence: Nagy múzeumi élményeim voltak, amikor
Kanadában voltam a Természettudományi Múzeumban, vagy a
BMW Múzeumban, Münchenben. Ez mindegyikkel felveszi a
versenyt.
Horváth Tibor

A MEGÚJULT MÚZEUM IGÉNYES
KIADVÁNYOKKAL, AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL
IS VÁRJA AZ ÉRDEKLÔDÔKET.
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NAGYKŐRÖSIEK NAGYKŐRÖSÉRT
IV. rész
A Cifrakert nagyszínpadán
2018. szeptember 9-én 17 órától
adták át a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat Rab Balázs és felesége, Rab Balázsné sz. Bot Ilona
Mária nagykőrösi vállalkozók
részére is. Az alábbiakban az ő
életükről, munkásságukról olvashatnak.
Rab Balázs és felesége, Rab Balázsné sz. Bot Ilona Mária
nagykőrösi vállalkozók

Hirdetés

Mindketten Nagykőrösön, tősgyökeres családban születtek.
Rab Balázsné családi vállalkozásuk elindítása előtt több
mint 30 évet dolgozott nagykőrösi papírboltban ÁFÉSZ kereteken belül, hiszen ezt a szakmát is sajátította el papír-írószer
tanulóként itt Nagykőrösön,
majd 1968-ban egyszemélyes
papírbolt-vezetőnek nevezték
ki. 1970-től a Kecskeméti út 7.
szám alatt 30 éven át üzletvezetőként dolgozott.
Mivel közgazdasági technikus és pedagógiai végzettségre
is szert tett, rendszeresen voltak tanulói az üzletben, köztük
olyan is, aki Ilona oktatásával
országos díjat nyert.
1990 óta dolgozik együtt
férjével, Rab Balázzsal, majd
2001-től egyéni vállalkozók
lettek, és családi vállalkozás
keretében, két gyermekükkel
együtt, Rab Attilával és Lázárné Rab Andreával megalapították a Família Papír Kft.-ét,
a Kecskeméti út 6. szám alatt.

Mi nagykőrösiek már jól ismerjük ezt az üzletet, ahol mindig
udvarias kiszolgálásban részesül gyerek vagy felnőtt egyaránt.
Az áru mellé mindig kapunk
egy-egy kedves szót és mosolyt
ráadásul, a vásárlót megbecsülő kereskedelmi szellemiségnek
megfelelően.
A későbbiekben vállalkozásukat a papír és írószer mellett
higiéniai termékekkel bővítették. Ezen termékek népszerűsége, Rab Attila ügyvezetősége
alatt olyan magas, országos
szintre emelkedett, hogy forgalmazásukhoz már emelőhátfalas teherautókra van szükség.
Mindebben segítségére van felesége.
2015-ben vállalkozásukat a
NAV is kitüntette ’Kiváló vállalkozó’ címen. Közben már
négy unoka büszke és boldog
nagyszülei.
Mára már főként gyermekeik, Attila és Andrea viszik
tovább a családi vállalkozást az
újtechnikák alkalmazásával, a
tradicionális kereskedői hagyományok megőrzésével együtt.
Példás, értékteremtő munkájukért, magas szintű szakmai
elhivatottságukért, közösségépítő, szolgálatkész tevékenységükért, a Nagykőrös Városért
Közalapítvány a Nagykőrösiek
Nagykőrösért díjat adományozza Rab Balázs és felesége, Ilona
részére.

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Városi Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nagykőrösi Városi Óvoda
Nagykőrösi Városi Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
óvodapedagógus munkakörök betöltésére.
A munkavégzések helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1.
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Ifjúság út 22.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. november 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Talamon Attiláné nyújt, a 0630/556-6636 -os telefonszámon.
További részletek www.nagykoros.hu honlapon!
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NAGYKŐRÖS A 650 ÉVES VÁROS
– helytörténeti vetélkedő

A SZÍNVONALAS VERSENY EREDMÉNYE
A KÖVETKEZŐ LETT:
I. helyezett csapat: Danka Fanni, Sallai Anett, Szúnyogh
Márk Zoltán, Tóth Nóra, a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói; Felkészítő: Tóthné Zoller Klára
II. helyezett csapat: Bognár Fanni, Mészáros Gréta, Orbán
Áron, Tóth Szilvia, a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános
Iskola tanulói; Felkészítő: Utasi Eszter, Körtvélyesi Dávid
III. helyezett csapat: Farkas Martin, Nagy Marcell, Sági
Benő, Szécsény Kevin, az Arany János Református Óvoda és
Általános Iskola tanulói; Felkészítő: Kis Titanilla

Komplex helyismereti-helytörténeti csapatversenyt hirdetett
meg 11-15 éves tanulók számára a Nagykőrösi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola humán
munkaközössége Nagykőrös
várossá nyilvánításának 650.
évfordulója alkalmából Nagykőrös Város Önkormányzata és

a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ támogatásával.
Tizenhat 4 fős csapat nevezett
a vetélkedőre. Az első három forduló pontszámai alapján a 6 legeredményesebb csapat interaktív,
játékos vetélkedőn vett részt a
kulturális központ dísztermében.

A zsűri elnöke Mészáros
László, az Arany János Muzeális Közgyűjtemény muzeológus
történésze volt, tagjai pedig: dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester, Szabóné Irházi Zsuzsanna
az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke, László Ditta, a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ igazgatója,
Schleisz-Bognár Péter, a Ceglédi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese.

A sokszínű, változatos feladatsort Erdeiné Fakan Erika, a
Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola munkaközösség-vezetője állította össze.
A versenyzők megvendégeléséhez a TS Gastro járult hozzá.
Lapunkat a Nagykőrösi
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tájékoztatta
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!

Petőfis diák a Nemzeti Vágtán
Róka Rebeka Anna a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános
Iskola 4.b osztályos tanulója 4
éves kora óta lovagol. Kocsér
és Cegléd után, egy éve Nyársapáton, Csilló Attila egyesületében Milus Emese vezetésével
ismerkedik a lovaglás fortélyaival. Ebben az évben nagy
megtiszteltetés érte Rebekát:
indulhatott a Hősök terén
megrendezett Nemzeti Vág-
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tán! A gyönyörű és inspiráló
helyszínen csapatversenyben
III. helyezést ért el társaival.
(Egyik csapattársa a szintén
nagykőrösi Halászy Boglárka
volt.)
Eredményéhez, mellyel
iskolája és városa hírnevét
öregbítette, sok szeretettel
gratulálunk!
Nagykovács Istvánné
igazgatóhelyettes
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KASZÁRNYAFUTÁS −
ÜNNEP ÉS EMLÉKEZÉS

ÉPÜL AZ ÚJ
PIACCSARNOK

A terveknek megfelelően dolgoznak a szakemberek a nagykőrösi piac felújításán. A munkások és munkagépek jelenleg
a piac alapjának feltöltését végzik. Mint ahogyan lapunk arról
beszámolt, egy kormányhatározat alapján kapott Nagykőrös tá-

mogatást új piaccsarnok és utak
építésére. A beruházásra már
nagy szükség volt, az új létesítmény lesz a garancia arra, hogy
a téli szezonban is kényelmesen, fedett helyen történhessen
az árusítás.
LV

FELHÍVÁS
KÖVA-KOM Nonproﬁt Zrt.
szervezésében

Ingyenes lakossági elektronikai
hulladék gyűjtést
„Kaszárnyafutás” elnevezéssel
rendeztek országos futóversenyt, melynek célja, hogy a
170 éves Magyar Honvédségre
felhívják a figyelmet, együtt
ünnepeljünk ebből az alkalomból. Nagykőrösre október 6-án,
az Aradi Vértanúk Emléknapján érkeztek a futók, így az ünnep mellett egyben emlékezésre is sor került. A gyönyörűen
megszépült Hősök terén, Zala
György szobránál Szabóné Irházi Zsuzsanna települési képviselő, szakbizottsági elnök, illetve
a Kormányhivatal képviseletében jelenlévők fogadták a lelkes
csapatot. Egy rövid köszöntés
után Szabóné Irházi Zsuzsanna
a zászlórúdra felhelyezte városunk szalagját, melynek egyik
oldalán az áll: „Nagykőrös, a
650 éves város”, a másikon pedig, hűen az alkalomhoz: „170
éves a Magyar Honvédség”. A
zászló végül Pákozdra fog kerül-
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ni. A futók ezt követően koszorút helyeztek el a Hősök szobrán.
ÜNNEPELJÜK EGYÜTT
A MAGYAR HONVÉDSÉGET,
AKIK 170 ÉVE VÉDIK
HAZÁNKAT!
Nézzék meg képeinket
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán!
Horváth Tibor
Hirdetés
Nyiri Húsbolt Kft.
*NRRTSG+ T 
NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00
14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ! okt. 16-20.
Juhbeles virsli 1450,-/kg
Páros debreceni 1350,-/kg
Lecsókolbász
790,-/kg
$KĎVIùVWùOüRNWöEHUÒQKÒWIüQ
18-án csütörtökön és 25-én csütörtökön WüOöUÀLJ lesz nyitva.
Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

!@MJJēQSXēU@KHRkYDSGDSũ

szervez Nagykőrösön, ahol a lakosság leadhatja
veszélyes hulladéknak számító elektromos
és elektronikai hulladékát, berendezéseit, valamint
lemerült akkumulátorokat.

Az elektronikai hulladék gyűjtés időpontjai
és helyszínei:

2018. október 20. 8-13 óra között
Kálvin téri piac
Bárány úti lakótelep hőközpont mellett.
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja
működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel vagy
akkumulátorral működő eszközeit, berendezéseit, lemerült
akkumulátorait!
Ezeket NE a háza elé, és NE a lomtalanításkor tegye ki, és
természetesen a települési vegyes hulladékok közé sem való!
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik,
amelyeket nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor
elszállításuk gondot okoz.
Akadályozzuk meg, hogy valamely árokparton, erdőszélen
kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan kezek által
szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévő
nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.
KÖVA-KOM Nonproﬁt Zrt.

$]DNFLµDN«V]OHWHUHM«LJ«UY«Q\HV1\RPGDLKLE£N«UWIHOHOĎVV«JHWQHPY£OODOXQN
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Remekül érezték magukat német
vendégeink Nagykőrösön

Mint ahogyan arról internetes
oldalunkon beszámoltunk, az
elmúlt héten az Arany János
Református Általános Iskola és Óvoda és az Arany János
Református Gimnázium közös
szervezésében érkeztek Nagykőrösre testvérvárosunkból,

Espelkampból a diákok, kísérő
tanáraikkal együtt. A kapcsolat
igen hosszú múltra tekint vissza,
hiszen 22 évvel ezelőtt indult
el a kezdeményezés. Lapunk a
Lantai Birtokon szervezett eseményen vett részt, ahol a közel
negyven német vendég a helyi
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120 diákkal és tanáraikkal közösen töltött el egy felejthetetlen
délutánt. Dr. Cziráné Dr. Kőházi- Kis Tímea, az Arany János
Református Gimnázium igazgatója lapunknak elmondta, hogy
nagy örömmel szervezték meg
ebben az évben is a programot a
hagyományoknak megfelelően.
Ursula Beinlich, a Birger-Forell- Sekundarschule igazgatója lapunknak elmondta, hogy
22 évvel ezelőtt kezdődött a
mindkét fél számára rendkívül
előnyös kapcsolat. Akkor dr.
Cziráné dr. Kőházi- Kis Tímea,
az Arany János Református Általános Iskola tanáraként vett részt
a programban, mely napjainkra
tovább fejlődött, kiteljesedett és
mindkét nagykőrösi református iskolát érinti. „Nagyon- nagyon hálásak vagyunk azért,
amit Magyarországon kapunk.
A gyerekek sokat profitálnak
ebből. Rengeteget tanulnak

emberileg, önállóbbá válnak.
Nagyon tetszik nekem Nagykőrös központja, gyönyörű lett.
A kis szökőkutak fantasztikusak. A magyar konyha ételei
csodálatosak, ízletesek!”
Sabine Matthäus tanárnő
már 20 éve jár Nagykőrösre.
„Ahányszor idejövök, mindannyiszor úgy érzem magam,
mintha otthon lennék. Csodálatos a fejlődés, minden évben
találok valami újat. Nagyon
vendégszeretők a nagykőrösiek, az emberi kapcsolatok,
a barátságok a legfontosabbak.
Sétáltunk a városban és nagyon
barátságos, segítőkész emberekkel találkoztunk. Hálásak
vagyunk, hogy itt lehetünk.”
Santos Maquina fejlesztő
pedagógus most először járt
Nagykőrösön. „25-30 éve voltam már Magyarországon, de
akkor a Balatonnál és Budapesten. Nagykőrös egészen más,
nagyon szép! Boldog vagyok,
hogy idejöhettem. A központ, a
csodálatos parkok, sőt az iskolák is gyönyörűek. Komolyan
mondom, hogy elcsodálkoztunk azon, hogy milyen ápolt,
gondozott ez a kisváros. Csakis
szuperlatívuszokban tudok beszélni: az emberek csodásak, és
az ételek is! El sem akartam hinni, amiket előzetesen meséltek
nekem Nagykőrösről! Most már
tudom, hogy minden igaz!”
LV-BJ
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KÖSZÖNET…

Tortával köszönte meg dr. Czira
Szabolcs polgármester az Arany
János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
énekkarának és Ecsedi Péter
énekművésznek azt a nagyszerű
előadást, melyet október 2-án az
Arany János múzeum ünnepélyes
átadóján hallhatott tőlük a közönség.

SPORTOLT AZ EGÉSZ PETŐFI ISKOLA

A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola ebben az évben
első alkalommal csatlakozott az
Európai Sporthéthez, melynek
keretében az oktatási intézmény
valamennyi diákja két órán ke-

resztül sportolt, szeptember 28án. A gyerekek szemmel láthatóan
is nagyon élvezték az eseményt, volt,
akinek egy kör az iskola körül nem
is volt elég, többen még egy kört lefutottak.

Az Európai Sporthét kampány arra ösztönözi az európaiakat, és közte a magyarokat is,
hogy minél többet mozogjanak a
program ideje alatt, illetve ennek
hatására az egész évben aktívabb

életet éljenek. A programsorozat
2015 óta tartó sikereinek köszönhetően idén 2018. szeptember 23.
és 30. között rendezték meg ismét
a Sporthetet, melyhez a Petőfi iskola is csatlakozott.
LV

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet állást hirdet takarító munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Takarítói feladatok ellátása fekvőbeteg ellátó osztályokon, kétműszakos munkarendben, hétvégi munkavégzéssel.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csépleő Viktória ápolási igazgatótól kérhetnek, tel.: 53/351-761, e-mail: nkkorh@gmail.com
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/55/2018, valamint a munkakör megnevezését: takarító
A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatos
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Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:
„Gondolják át, hogy milyen döntést hoznak,
mert az emberekkel, a választókkal el kell
számolniuk és a saját lelkiismeretükkel is majd”

Mint arról előző lapszámunkban már
beszámoltunk, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban
utasította el a Sargentini-jelentést és állt ki
Magyarország, a magyar, köztük a nagykőrösi családok védelmében. A név szerinti
szavazáson egyértelműen kiderült, hogy kik
állnak Magyarország és Nagykőrös oldalán
ebben a kérdésben és kik azok, akik más érdekeket szolgálnak.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester felszólalása a napirend tárgyalásakor: „Nem
tudom, hányan olvasták a Sargentini-jelentést, érdemes lett volna elolvasni. Ez a jelentés ugyanúgy működik, mint ahogy Zágráb
Nándor is bedobja, hogy „korrupció”. Ugyanis Sargentini asszony is bedobja, hogy „az
emberek úgy érzik, hogy van korrupció”. Az
nem derült ki, mi alapján állítja ezt, kikkel beszélt, a felsorolt szervezeteket tartalmazza a jelentés, hogy kikkel egyeztetett,
2 egyetem közölte, hogy őket nem kereste
meg senki, tehát nem szolgáltattak adatot.
Érdekes megnézni, kik szolgáltattak adatokat:
a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International, a Freedom House, a Menedék…
vagy éppen a Népszabadság. Nem is létezik
már. Én kiemelném a 67-es pontot, 2015.
szeptembere, nem tudom emlékszik-e rá
mindenki, a TV közvetítette is, amikor a
határon a migránsok a mi rendőreinket,
erre felhívom a figyelmet, kövekkel, égő
gumival dobálják és próbálják a kerítést áttörni Röszkénél. A Sargentini-jelentésben
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hogy szerepel ez az esemény? Így: Ahmed
H. ciprusi illetőségű szíriai állampolgárt,
aki 2015 szeptemberében segíteni próbálta a Szíriából menekülő családtagjait
a szerb-magyar határon való átkelésben”.
Hát, elég érdekes módon érkezett a család,
150 migráns, vagy még több a magyar rendőröket támadja, és a kerítést taszigálja és
dobálja kővel. Ez a Sargentini-jelentés, erre
olyan büszke az ellenzék. Értem én, hogy a
Jobbiknak is például kellemetlen most már,
mert a jobboldali értékekkel teljesen szembeszállt és most már teljesen letért arról az útról,
de azért ne veszítsük már el azt az alapösvényt,
hogy a hazánkat nem kellene elárulni tényleg.
Magyarországot meg kell védeni és ne egy
Sargentini-jelentés alapján hozzunk döntést,
ami teljesen ilyen alapokra van összeállítva.
Itt most világosan döntenie kell a képviselő-testület tagjainak is, azzal értek egyet,
ami ebben a Sargentini-jelentésben van,
hogy ők így érkeznek a családtagjaikkal,
hogy a magyar rendőröknek nekitámadnak
és ez elfogadható dolog. Nyugodtan mondják akkor azt, ez is egy vélemény és majd
elszámolnak a választóikkal jövő ősszel az
önkormányzati választásokon. Mindenki
nyugodtan elmondhatja a saját véleményét és
majd a választók megítélik, vajon ez-e a helyes
út, vagy az, hogy megvédjük Magyarországot
a migránsoktól. Erről szól a Sargentini-jelentés. Én ajánlom mindenkinek, olvassa el, tele
van olyan állításokkal, ami nem így történt
teljesen és mendemondákra, pletykákra ala-

pozva vannak megfogalmazva állítások. Azt
kérem a képviselő-testület nem FIDESZES
képviselőitől, hogy gondolják át, hogy milyen döntést hoznak, mert az emberekkel,
a választókkal el kell számolniuk és a saját
lelkiismeretükkel is majd.”
A név szerinti szavazáson a Sargentini-jelentést csak a FIDESZ-KDNP frakció
tagjai utasították el, az ellenzékiek közül
volt, aki nemmel szavazott, voltak, akik
tartózkodtak és volt, aki ott ült a teremben,
de nem vett részt a szavazásban.
Horváth Tibor

NAGYKŐRÖS VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. SZEPTEMBER 27-I
ÜLÉSÉN ALKOTOTT
RENDELETE
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Város
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
NAGYKŐRÖS, 2018. szeptember 28.
Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző
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PÁ LYÁZATI FELHÍVÁS
NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058,
E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)
a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény valamint Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet vonatkozó
fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében együtt értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló
– a nagykőrösi belterület
1690 hrsz-ú, kivett iskola
megnevezésű Dalmady u.
10 sz. alatti 1804 m2 telekterületű
– az 1689 hrsz-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű
(a valóságban üres beépítetlen terület) Dalmady u.
8 sz. alatti 1150 m2 telekterületű
– az 1687 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 826 m2 telekterületű
Dalmady u. 4 sz. alatti ingatlanait, a jövőbeni funkció megkötése nélkül az
övezetbe sorolás lehetőségein belül. A terület
műemléki környezetben
lévő Védett Városközponti
(Vt-V) övezeti besorolással
rendelkezik. Az ajánlatok
közül csak a három ingatlan együttes megvásárlására – de az ajánlati ár

ingatlanonkénti meghatározásával – beérkező ajánlatok kerülnek elbírálásra.
Pályázati biztosíték:
10.000.000,- Ft, amelyet HUFban a kiíró UNICREDIT
BANK HUNGARY Zrt.-nél
vezetett 10915008-0000000370920005 számla számára kell
átutalni a pályázat benyújtásának határidejéig, „Dalmady utcai ingatlan vételi ajánlat” jelige
feltüntetésével.
Pályázati dokumentáció: átvehető 40.000,- Ft + Áfa pályázati díj befizetésével egyidejűleg a kiíró fenti címén (I. em.
25. ajtó)
2018. október 26-ig (péntek),
munkaidőben hétfőtől-csütörtökig 800-tól 1500 óráig; pénteken 800-tól 1200 óráig. Megvásárlása a pályázat benyújtás
feltétele, figyelembevétele elsődleges követelmény.
Az ingatlan megtekintése:
előzetes telefonon történő
egyeztetés alapján munkaidőben telefonszám: 53/550-339
Pályázatok beadásának módja: zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Dalmady utcai ingatlan
vételi ajánlat” jeligére, egy eredeti és két másolati példányban
személyesen, vagy meghatalmazott útján a kiíró fenti címén

a Műszaki Irodán (I. em. 25. sz.
ajtó) kell benyújtani.
Pályázat benyújtási
határideje: 2018. október 29.
(hétfő) 12.00 óra
A pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő
pályázatok közül a legjobb
ajánlatot tartalmazó pályázat
minősíthető nyertesnek.
Az ajánlati kötöttség időtartama 150 nap.
A kiíró fenntartja a jogát,
hogy a pályázati eljárást
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztőbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő
12 óra.
PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4499 Ft 8999 Ft
Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

GONDOLJON A TÉLRE!

53/350-377
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Hirdetés

Hirdetés

Orvosi ügyelet telefonszáma:

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

EU-ÉPÍTŐ KFT.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. október 8-tól
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
2018. október 15-től
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014
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. október 13-14-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50
2018. október 20-21-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút d. 6.
Tel.: 53/389-023; 06-20/978-27-40
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LANG ISTVÁN TAMÁS:
A LONGBOARD FELSZABADÍT

A longboard, azon belül is a Freestyle/Dance, deszkán való táncolást jelent, ennek elsajátítása pedig nagyon sok gyakorlással
és türelemmel érhető el. Ez a fajta sportág
azért is nagyon különleges, mert nagyon
kevesen űzik, Lang István Tamás 18 éves
tanuló, a longboard szerelmese avatta be
lapunkat a részletekbe, aki családjával
együtt 2013-ban költözött Nagykőrösre.
ÖH.: Miért pont a longboard?
– A longboardot 15 éves koromban kezdtem
el, mivel sok youtube videót láttam erről, és
nagyon megtetszett. Kezdetben csak gurultam a gördeszkával. Azok közé tartozom,
akit a sok kritika csak motivál, ösztönöz,
mivel sokan lenéztek az elején, hogy például nem csinálok trükköket, így mikor meg-

vettem a 2. gördeszkámat, el kezdtem ezt
nagyon komolyan venni, rengeteget gyakoroltam, teljesen egyedül. Semmi másra nincs
szükség, csak egy nagy térre, egy jó minőségű
betonra, így Nagykőrösön vagy a TESCO
parkolójában, vagy a felújított Hősök terén
folyamatosan edzem, amikor csak időm engedi. Nagyon szeretem Nagykőröst, nagyon
szép város, jó hogy ide költöztünk, gyakorlásra is kiválóan alkalmas terei vannak. A
deszkán való táncolást egyszerű lépegetésekkel kezdtem, először csak azért, hogy tényleg
komolyan vegyenek a többiek, mert ez olyan
„menő” dolog, később vettem egy fülhallgatót, ráéreztem a ritmusra, és teljesen azonosultam a sporttal, a szenvedélyemmé vált,
szinte reptet, felszabadít, leírhatatlan érzést

nyújt számomra, a stressz levezetésére is kiválóan alkalmas.
ÖH.: Miben különbözik a sima gördeszkázástól ez a sport?
– A longboard, és azon belül a Freestyle egy
teljesen más műfaj, mint a sima gördeszkázás. Sajnos közülük néhányan lejáratják ezt a sportot, hiszen vannak olyanok,
akik műemlékeken is csúszkálnak, esetleg
rongálnak, így sajnos akarva akaratlanul,
de azonosítanak velük. Ugyan a longboard
is deszkával történik, de ITT SZÓ SINCS
ILYESMIRŐL, ez egy nagyon tiszta műfaj,
nincs közünk a vandálokhoz és nem rongálunk műemlékeket, csupán egy nagy térre van szükségünk.
ÖH.: Ha jól tudom, már versenyeken is kipróbáltad magad, nem eredménytelenül…
– Igen, a fővárosban, a Budapest Longboard Jamboree versenyein vettem részt
2018 nyár elején Freestyle műfajban, az első
megmérettetésen első helyezést értem el, a
második versenyen pedig második lettem.
Négyszer 1 percben kellett bizonyítanom a
zsűri és a közönség részére. Pesten belecsöppentem, országos szinten egy freestyle közösségbe, kb. 15-en vagyunk, nagyon kevesen, de szoktunk együtt is gyakorolni, vagy
segíteni egymásnak.
ÖH.: Mi a fő célkitűzésed?
– A fő célom, hogy kijussak Hollandiába, a
SO.. You Can Longboard Dance világbajnokságra. Még rengeteget kell fejlődnöm.
Hálisten, szüleim is támogatnak ebben,
nekik az a fontos, hogy szeretem csinálni.
Ajánlom másoknak is, hiszen olyan életérzést nyújt, amit nem lehet szavakba önteni.
Fotók: Erdei Krisztián;
Lejegyezte: Beretvás Judit

A nagykôrösiek IGEN-t mondtak a kerékpárútra!
Ahogyan lapunk arról beszámolt, Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 24-i rendkívüli
ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be kerékpárút
építésére. Az előterjesztést egyhangú igennel fogadták el a jelen
lévők. Az ülésen egyedül Kustár
Tamás Balázs szólalt fel a pályázat ügyében, szerette volna
megfúrni az előterjesztést. Kustár Tamás nem értett egyet a
kerékpárút megépítésével. Fél
órán keresztül kötözködött, és
mindenféle extrém javaslattal

XII. évfolyam, 41. szám • 2018. október 12.

állt elő. Végül beadta a derekát
és megszavazta az eredeti anyagot. Vajon mi vezérelte Kustárt?
Mi volt az oka annak, hogy meg
akarta fúrni az eredeti előterjesztést? A nagykőrösiek viszont elmondták véleményüket
a www.nagykorosma.hu oldal
szavazásán, és 485-en igennel
szavaztak a témában, míg csak
9-en mondták azt, hogy nem
kell. Mi az oka annak, hogy Kustár nem hallja meg az emberek
szavát? Miért megy szembe a nép
akaratával?
LV
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ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK
A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.
Bemutatkozik a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola
1. c osztálya

Bemutatkozik a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános
Iskola 1. osztálya

Igazgatónő: Utasi Eszter
Osztályfőnök: Cseténé Toricska Dóra; Napközis nevelő: Szakács-Vikartóczki Vera

Igazgató: Lakatos András
Igazgatóhelyettes: Bartáné Csontos Anita
Osztálytanító: Ács Szilvia

Névsor: Andó Áron Bálint, Bálint Noémi, Héjas Krisztofer Dominik (hiányzó), Kiss Albert Szilveszter, Medgyesi Hanna Piroska,
Nagy Ármin Gábor, Nagyhajú Vivien, Oláh Kamília Celia, Rafael
János Márk, Rafael László Nikolasz, Rafael Leila, Rafael Mirjam
Róza, Tóth Zoltán, Utasi Virgínia Anita

Névsor: Agód Márkó Géza, Baranyi Alex, Dencsik Noel, Farkas Kira
Dzsesszika (hiányzó), Juhász Gergő Bence, Kanalas Erik, Karsai Katinka Panna, Kovács Norbert, Szabó Ákos, Valérián József Dénes

Figyelem!
A Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Idegen nyelvi munkaközössége nyelvi próbatételre hívja azokat az angol, német, orosz,
olasz és spanyol nyelven tanulókat, valamint egykor tanulókat
(testvéreket, szülőket, nagyszülőket, dolgozókat és nyugdíjasokat)
akik elég bátorságot éreznek magukban ahhoz, hogy kipróbálják
nyelvtudásokat.
Célunk, hogy kedvet csináljunk a kommunikációhoz, sikerélményhez juttassuk a nyelvtanulókat, illetve azokat, akik korábban szerzett ismereteiket szeretnék „leporolni”, felfrissíteni, emlékezetüket
és önmagukat kipróbálni. Beszélgetőpartnernek városunk kiváló
nyelvtanárai közül kértünk fel megbecsült kollégákat. Tanácsot,
ötletet adunk a folytatáshoz, elismerést az eddigiekhez.
Időpont: 2018. november 23. péntek 9 óra
Helyszíne: Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola (2750 Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)
Nevezési határidő: 2018. október 26.
(Nevezni az iskola titkárságán személyesen, telefonon (0653/ 356430), vagy e-mailben lehet: nkkossuthisk@gmail.com.)
Korhatár: nincs, 99 éves korig bárkit szeretettel várunk.
Témakörök: Én és a családom; Az otthonom; Napirend; Az iskolám
/ Munkahelyem; Barátok; Étkezés; Szabadidő, szórakozás; Öltözködés; Időjárás; Kedvencek (könyv, állat, film, játék)
Természetesen a feladatok, kérdések minden esetben az életkori
sajátosságokhoz igazodnak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

14

XXXVII. GEO ESTEK
A Nagykőrösi Arany János
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény bemutatja:
Oláh Róbert geográfustörténész „A Himalája lábától Ceylon partjáig, avagy
Nepál, Bhután és India természeti értékei” című előadását a megújult MÚZEUMBAN!

2018. október 17. és 20. 17 óra
A belépés ingyenes!

KEDVES SZÜLŐK!
A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete nevében köszöntjük abból az alkalomból, hogy a 2019/2020-as tanévben
gyermekük megkezdi általános iskolai tanulmányait. Engedjék meg,
hogy figyelmükbe ajánljuk iskolánkat, és színes programjainkkal
segítsük Önöket a választásban.

• „Iskola-kóstolgató”: Iskola látogatás óvoda foglalkozás keretében az óvónők vezetésével. 2018. október 15-18. (mindennap 10 órától)
• „Mozogj velünk”: 2018. november 10. 900 óra (szombat)
játékos sor-és váltóverseny
• „Ismerkedj velünk szerdánként!” (a foglalkozások 1600 órától 1645-ig tartanak)
Folytatjuk…
Szeretettel várjuk a kedves szülőket gyermekeikkel együtt!
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ÚJABB UTCÁKNAK LÁTTAK NEKI
A TEMETŐHEGYEN!

Ahogyan lapunk arról beszámolt, lakossági és önkormányzati
összefogással kapnak szilárd útburkolatot a Temetőhegy útjai.
Még a rossz idő beállta előtt végeznek a területen a munkagépek,

U23-AS ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG:
Kochan József bronzérmes

Két korosztály lépett szőnyegre Baján, ahol szombaton az
U23-as (23 év alattiak) Országos Bajnokságát rendezték
meg, míg a 10 év alatti legkisebbek küzdelmi vetélkedőn
vettek részt ugyanezen a helyszínen. A zömmel ifikből álló
kőrösi nagyobbak vegyesen
szerepeltek, egyedül Kochan
Józsefnek sikerült érmet szereznie, ő a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Godó Zsófi és
Hajdú Eszter elverekedték magukat a délutáni döntőkig, ahol
szintén a bronzéremért mérkőzhettek. Mivel mindketten alul
maradtak, így az ötödik helyen
végeztek. Budai Zsolt és Kapás
Gábor két vereséggel, Soós Norbert egy vereséggel búcsúztak
a versenytől. Balog Ádámnak
sikerült egy mérkőzést nyerni,

majd két vereséggel a kilencedik helyen fejezte be a versenyt.
Többször leírtuk már, hogy
ezen a szinten az eredmény eléréséhez jóval több és minőségi edzésmunkát kell elvégezni.
Másnap a kisebbek biztatóbb
képet mutattak, mindannyian
derekasan helytálltak. Ezen a
vetélkedőn nem az elért eredmények voltak a lényegesek,
hanem a versenyek légkörének
ízlelgetése, megszokása, a versenyzés tanulása. A nagykőrösiek mindannyian dobogóra
állhattak, és egy-egy érem volt
a jutalmuk. A Kőrös Judo SE
részt vevői voltak: Margit Levente, Margit Zsombor, Cseh
Dominik, Sáfár Maximilián,
Petrák Norbert, Zsarnai Zsolt,
Rimóczi László, Sallai Gergely.
KŐRÖS JUDO SE
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annak érdekében, hogy a csapadékos szezonnak jó minőségű új
utakkal vághassanak neki az ott élők. Napról napra alakulnak az
utak, az alapozás egyre több utcában kezdődött meg.
LV

DÖNTETLEN AZ
ÉLLOVAS ELLEN

Fotó: Lovas Fülöp

A Nagykőrösi Kinizsi első
számú csapata hazai pályán
a bajnokságot vezető Gödöllő együttesét fogadta. A
gödöllőiek 7 meccsükből 6-ot
nyertek eddig, így fel volt adva
a lecke a kőrösi focistáknak.
Ennek ellenére sokkal jobban
kezdett a Kinizsi, az első félidőben végig dominált és a 30ik percben még egy büntetőt
is kiharcolt. Sajnos ezt Borsi
Márton a kapusba rúgta, így
a félidőben 0-0-át mutatott az
eredményjelző. A második játékrész rémálomszerűen kezdődött, hiszen a 49-ik percben

a vendégcsapat első kapura lövéséből gól született. Hajthatott
az egyenlítésért a Kinizsi, erőlködött, küzdött a csapat, és végül a 88-ik percben, Bán Zsolt
találatát követően egalizálni
tudtunk. Az utolsó percekben
mindent megtettünk a győzelemért, de végül be kellett érni
az egy ponttal. Folytatás vasárnap, október 14-én 15:00-ás
kezdéssel a Dabas-Gyón otthonában.

Hajrá Nagykőrös,
hajrá Kinizsi!
Sohajda Márk
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MEGEMLÉKEZÉS-NEMZETI GYÁSZ EMLÉKNAPJA
Emlékező beszédet mond: Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter
2018. november 4-én (vasárnap) 17 órától a Hősök terén, a „nagykőrösi Büszkeségpontnál„, a Barta Margit emlékműnél.
További részletek következő lapszámunkban!
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