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NEMZETI GYÁSZNAP NAGYKŐRÖSÖN 
KEGYELETTELJES MEGEMLÉKEZÉS

 Dr. Trócsányi László: „Nagy 
megtiszteltetés számomra, 
hogy Nagykőrösre jöhettem 
em  lé  kez  ni Önökkel. Nem tit-
ko  lom, hogy némi személyes 
büsz  ke  ség és öröm is különle-
ges  sé teszi ezt az alkalmat 
szá  mom  ra. E megemlékező 
be széd megtartására ugyanis 
dr. Kört  vé lye si Attila kért fel, 
aki tanítványom volt, nagyon 
te het  sé ges tanítványom a Sze-
ge di Tudományegyetemen. 

Lám, ahhoz a nemzedék-
hez tartozom, amelynek 
tagjai nem csak szárnyaikat 
bontoga tó, hanem szárnyaló 
örökösökkel, szellemi utó-
dokkal büszkélkedhetnek.” – 
mondta Dr. Tró csányi László 
igazságügyi miniszter, aki az 
1956-os események nagykő-
rösi és országos történelmét is 
felelevenítette beszédében.

További részletek lapunk 
3., 4. és 5. oldalán!

NAGYKŐRÖS ISMÉT GYŐZÖTT! 
ÚJABB PÁLYÁZATI SIKER!

Megszületett a miniszteri 
döntés! 

30 millió forintot kapott 
városunk belterületi járdák 

építésére!
További részletek lapunk 16. oldalán!

! KÖZÚTKEZELÔI
TÁJÉKOZTATÁS

A Tisztelt Lakosság figyelmének felhívása mellett rendezvény-

hez kapcsolódó PARKOLÓ lezárások lesznek a belvárosban.

Ideje: 2018. november 15-én, csütörtökön 
2000 órától – 2018. november 16-án, 

pénteken 1600 óráig 

További részletek lapunk 16. oldalán!
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A héten indul a gyermekes 

csa lá dok támogatásáról szó-

ló nemzeti konzultáció, a 

posta a napokban meg kez-

di a kérdőívek kéz be sí té sét 

– jelentette be az Em beri 

Erőforrások Mi nisz tériuma 

család- és ifjú ság ügyért fe-

lelős államtit ká ra hétfői bu-

dapesti saj tó tá jé koz ta tó ján.
A kormány december 21-éig 

várja a válaszokat. A kérdőívek 
kitöltésére később online is le-
hetőség lesz – mondta Novák 
Katalin.

A kérdések között szerepel a 
legalább négy gyermeket nevelő 
nők számára a főállású anyaság 
intézményének   bevezetése, a 
gyerekeket nevelő családoknak 
járó támogatások kétharmados 
védelmének biztosítása, továbbá 
a beteg gyereküket otthon ápoló 
családtagok támogatása.

A kabinet nem a migráció-
val akarja megoldani a népese-
dési problémát, ahogy azt több 
európai országban teszik, ha-
nem a gyereket nevelő magyar 
családok, valamint a családa-
lapító fiatalok támogatásával – 
hangoztatta az államtitkár.

 Hirado.hu

Újraindul az Újraindul az OTTHON MELEGEOTTHON MELEGE program program

Hétfőtől ismét pályázhatunk 
hűtőgépek, fagyasztó készü lé-
kek, mosógépek, illetve mosó- 
szá rí tó gé pek cseréjére. A pá-
lyá  za to kat régiónként eltérő 
idő pon tok ban, november 5. és 
19. kö zött lehet benyújtani.

Először az észak-alföldi ré-
gióból, majd a dél-alföldi, az 

észak-magyarországi, a nyu-
gat-dunántúli, a dél-dunántú-
li, a közép-dunántúli, végül a 
közép-magyarországi régióból 
adhatók be a jelentkezések, ki-
zárólag elektronikusan, ügyfél-
kapun keresztül.

A program során korsze-
rű, energiatakarékos háztartási 

nagy gé pe ket lehet beszerezni, az 
új kiírással a kormány összesen 
kétmilliárd forint vissza nem té-
rítendő támogatással járul hozzá 
a családok energiafelhasználásá-
nak csökkentéséhez.

A támogatás mértéke a vá-
sárlás időpontjában érvényes 
bolti ár 50 százaléka, de leg-

feljebb 25 ezer forint az A+ 
kategóriájú, 40 ezer forint az 
A++ kategóriájú, illetve 45 ezer 
forint az A+++ kategóriájú ké-
szülékek esetében.

A kiírásra magyar adóazono-
sító jellel és magyarországi la-
kóhellyel rendelkező, nagykorú 
természetes személyek nyújthat-
nak be pályázatot. Személyen-
ként és lakásonként legfeljebb 
egy háztartási nagygép cseréjé-
hez nyerhető el támogatás.
A pályázati kiírás és az út mu-
tató a www.hgcs2017.nfsi.hu 

weboldalon érhető el.
Pályázat benyújtása 

Közép- Ma gyar ország (Pest, 
Budapest fő város)

Benyújtási időszak: 
2018. 11. 19. 10.00-14.00 óra

Forrás: Hirado.hu

Gyász
Madarász Lászlóné sz. Kochán Mária Magdolna (1939)

NEMZETI KONZULTÁCIÓ INDUL 
A CSALÁDOK VÉDELMÉRŐL

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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A hagyományokhoz híven 

idén is a Barta Margit-em-

lékműnél emlékeztek a pol-

gárok Nagykőrösön, novem-

ber 4-én. A megemlékezésen 

először a rendezvény főszer-

vezője, dr. Körtvélyesi Attila 

alpolgármester mondta el 

gondolatait, melyeket alábbi-

akban olvashatnak:

„1956. november 4. egy 

fájdalmas emlék napja lesz 

mindörökre a magyar nem-

zet életében. Minden év no-

vember 4-én megemlékezünk 

az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leverésére és a 

szovjet csapatok áldozataira.

2006 óta minden esztendő-

ben összegyűlünk itt a téren és 

megemlékezünk az áldozatok-

ról és hősökről, a megemléke-

zés koszorúinak és mécsesei-

nek elhelyezésével.

1956. november 4-én a 

kom mu nis ták saját hatalmuk 

vé del me érdekében elárul ták 

ha zá ju kat, és Kádár János ve-

ze  té sé vel még saját párt társaik 

el len is fordultak. Nem szabad 

el fe lej te nünk, hogy mit tet tek 

1956-ban, és az utána kö vet-

ke ző években magyar anyák 

gyer me ke i vel, fiúk és lányok 

szü le ivel, akár a legaljasabb 

esz közökhöz folyamodva. 

Nem szabad elfelejtenünk 

a kommunista ténykedést, 

mintegy 2700 halottat, közel 

13.000 sebesültet, csaknem 

300 kivégzettet, mintegy 

1700 internáltat, közel 20.000 

elvándorlót, és több mint 

21.000 bebörtönzöttet.

Sem Magyarország, sem 

Nagykőrös nem felejti el a 

hősöket, és minden évben 

tisztelegni fogunk előttük, 

emlékezvén rájuk.

Köszönöm Miniszter úr-

nak, hogy elfogadta meghívá-

somat és idén, velünk együtt 

emlékezik a hősökre és bátrak-

ra.” – fogalmazott beszédében 

dr. Körtvélyesi Attila alpolgár-

mester.

Dr. Trócsányi László 

igazságügyi miniszte r be-

szédét az Önkormányzati 

Hírek következő lapszá-

mában olvashatják!

DR. KÖRTVÉLYESI ATTILA ALPOLGÁRMESTER:
„Sem Magyarország, sem Nagykőrös 

nem felejti el a hősöket, és minden évben 
tisztelegni fogunk előttük, emlékezvén rájuk.”
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„Arany János városában, Nagykőrösön, e büszke református 
fellegvárban megtiszteltetés egy igazságügyi miniszternek 1956 
nagykőrösi hőseire emlékezni. Büszkék vagyunk mindazokra, 
akik áldozatukkal megteremtették a mi szabadságunkat.

Tisztelet Nagykőrös város vezetőinek és polgárainak.”

 2018. november 4.

NEMZETI GYÁSZNAP NAGYKŐRÖSÖN – 

KEGYELETTELJES MEGEMLÉKEZÉS

„Ma hajnalban a szovjet csapa-

tok támadást indítottak főváro-

sunk ellen azzal a nyilvánvaló 

szándékkal, hogy megdöntsék 

a törvényes magyar demokrati-

kus kormányt.” – volt hallható 

Nagy Imre 1956. november 4-i 

rádióbeszédében.

November 4-én 62 éve, hogy 

a szovjet csapatok elözönlötték 

Budapestet és az ország számos 

nagyvárosát azzal a céllal, hogy 

leverjék a forradalmat. A Vörös 

Hadsereg támadását a forrada-

lom hívei nem nézték tétlenül, 

de a túlerő leküzdhetetlennek 

bizonyult. A nyugat tétlenül néz-

te végig az eseményeket.

November 4-én azokra em lé-
kez tek, akik a végsőkig ki tar tot-

tak, akik az életüket ál doz ták 
a magára hagyott ma gyar ság 

szabadságáért.
Nagykőrösön a Büszkeség-

pontnál, a Barta Margit emlék-
műnél kegyeletteljes megemlé-
kezést tartottak 2018. november 
4-én 17 órától, melyen emlékező 
beszédet mondott Dr. Trócsányi 
László igazságügyi miniszter, és 
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgár-
mester. Ünnepi műsort adtak a 
Nagykőrösi Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola diákjai.
Tekintsék meg képgalériánkat 
és videóinkat az Önkormány-

zati Hírek N agykőrös facebook 
oldalán!

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter 
üzenete a Nagykőrösieknek:
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November 4-én, a Nemzeti Gyásznapon 

emlékező beszédet mondott dr. Trócsányi 

László igazságügyi miniszter, aki a rendez-

vény után interjút adott az Önkormányzati 

Hírek újságnak, a város legnagyobb pél-

dányszámú, legolvasottabb és leghitelesebb 

közszolgálati lapjának. 

ÖH: Mit üzen 1956. november 4-e a ma 

élőknek, a mai generációnak?

Dr. Trócsányi László: Én, mint az igazság-

ügyi miniszter, mindig az Alaptörvényből 

kell, hogy kiinduljak, és az Alaptörvény 

egyértelművé teszi azt, hogy büszkék va-

gyunk mindazokra, akik a magyar szabadsá-

gért és a függetlenségért küzdöttek, adták éle-

tüket. Én azt hiszem, hogy azok az emberek, 

akik november 4-én harcoltak egy óriási túl-

erővel szemben, azok hősök voltak. Büszkék 

kell, hogy legyünk rájuk, hisz az ő áldozatuk 

nélkül nem lenne 1989, valamennyiünknek 

a szívében ott volt 1956. Egy ellenforrada-

lomnak nevezett időszak volt ez, amit úgy 

hívtak, hogy ellenforradalom, és a diktatúra 

éveiben csak belülről tudtuk elmondani, egy 

szűk körben, zárt körben tudtuk elmonda-

ni, hogy mit gondolunk 1956-ról. Ez így volt 

az én esetemben is, amikor a szüleimmel ott-

hon megbeszéltük, de az a belső kör volt, ki-

felé nem lehetett mondani. Egy olyan időszak 

volt, ami diktatúra volt, aztán lett belőle gu-

lyáskommunizmus, a végén pedig, ahogy len-

nie kell, ez meg is bukott. Ma pedig azt mond-

juk, hogy helyére kerültek a dolgok, helyére 

kerültek, mert az igazság általában mindig 

helyre kerül. Igazságügyi miniszterként azt 

tudom mondani, hogy az igazságot lehet 

egy darabig eltitkolni, az igazságról lehet 

azt mondani, hogy nem is létezik, de min-

dig, minden egyes alkalommal az igazság 

fog győzni. Itt is az igazság győzött, azok az 

emberek, akik 1956-ban harcoltak, akár no-

vember 4-én, fegyverrel a kézben, azok hittek 

egy ügyben, hogy győzni fognak, ezért vállal-

ták. Győztek is, csak kicsit később és az igaz-

ság az, hogy ez a mi generációnknak adatik 

meg, hogy rájuk emlékezzünk és megadjuk 

nekik a tiszteletet és üzenjük a jövő generá-

ciójának, hogy sose feledjük el őket, mert a 

szabadságot nekik köszönhetjük. 

ÖH: Kérdés, hogy valóban vége lett-e az 

előző rendszernek, tényleg megbukott-e az 

1989-ben? Az MSZMP utódpártja minisz-

terelnöknek egy pufajkást és egy D209-es 

ügynököt adott többek között Magyaror-

szágnak. Mi kell ahhoz, hogy az emberek 

ne a múltban akarjanak élni?

Dr. Trócsányi László: Én azt gondolom, hogy 

a magyar embert egy darabig lehet csak meg-

téveszteni, aztán a magyar ember is fölébred 

és rájön arra, hogy ki az, aki az országnak az 

érdekéért küzd, nem magánérdekekért, hanem 

a közérdekért. A Magyar Kormány, a FIDESZ 

által vezetett Kormány, és a Magyar Országy-

gyűlés mindent megtesz azért, hogy 1956-nak 

a szellemiségéből a magyar függetlenséget 

megőrizze, ezért küzd. Természetesen az eu-

rópai egységet fontosnak tartjuk, mert az Alap-

törvényben is benne van, mindazonáltal ebben 

nyilvánvalóan a nemzeti érdekeket figyelembe 

kell venni és nemzeti érdekek alapján kell az 

egységes Európáért küzdeni. 

ÖH: A forradalom 60. évfordulóján, Nagy-

kőrösön „Büszkeségpontot” állítottunk, 

ekkor került elhelyezésre Zódor János 

mártír emléktáblája is. Mennyire fontos a 

helyi szinten való emlékezés? 

Dr. Trócsányi László: A forradalom nem 

csak Budapesten volt, hanem a vidéki váro-

sokban is, Budapest egymagában nem lett 

volna elegendő, itt egy ország lázadt fel egy 

rendszerrel szemben, ez Győrtől egészen 

Nagykőrösig igaz és még sorolhatunk to-

vábbi városokat. Egy országnak a felláza-

dásáról volt szó egy diktatúrával szemben. 

Minden városnak meg vannak a maga 

hősei, meg vannak a maga áldozatai, sok-

szor tudjuk azt, hogy név szerint kik és 

vannak azok, akik természetesen nagyon 

fontos szerepet játszottak be, de talán a 

nevüket nem őriztük meg. Mindazonáltal, 

valamennyien, akik 56-ban a jó ügy mellett 

kiálltak, hősöknek tekinthetők. 

Dr. Trócsányi László igazságügyi minisz-

tert a Sargentini-jelentéssel  kapcsolatban 

is kérdeztük, melyről későbbi lapszámunk-

ban olvashatnak!

Az interjút készítette: Horváth Tibor

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter:Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter:

„MINDEN EGYES ALKALOMMAL„MINDEN EGYES ALKALOMMAL

AZ IGAZSÁG FOG GYŐZNI” AZ IGAZSÁG FOG GYŐZNI” 

Új bölcsôdei csoport 
indul 2019. január 1-tôl!

 Rendkívüli ülésén megerősítette koráb-

bi döntését Nagykőrös Város Önkor-

mányzat Képviselő-testülete, amikor 

módosította a Nagykőrösi Humánszol-

gáltató Központ Szakmai Programját. 

A bölcsődei férőhelyek száma 60 főről 

72-re emelkedett, a csoportok száma 

pedig ötről hatra. Ez a döntés is bizo-

nyítja, hogy Nagykőrös városvezetése 

elkötelezett abban, hogy a kisgyermekes 

családokat segítse, hogy amennyiben az 

édesanya mielőbb munkába szeretne áll-

ni, akkor azt megtehesse.

LV
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Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

4599 Ft
PB gáz 23 kg

9299 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

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

MOZGALMAS HÉTKÖZNAPOK
az Eötvös Óvodában

Az elmúlt hetek is rendkívül 
mozgalmasan teltek az Eötvös 
Károly utcai Óvodában.

Gesztenye és papírgyűjtési 
akció mozgatta meg az Óvoda 
apraját, s nagyját, valamint a 
szülői közösséget. A szülők ak-
tív közreműködésének köszön-
hetően rengeteg papírt gyűjtöt-
tünk össze.

A gesztenyegyűjtések al-
kalmával Óvodánk nagyobb 
gyermekei kilátogattak a városi 
piactérre, valamint a Cifrakert-
be, ahol a kosarak és vödrök 
hangos gyerekzsivaj közepette 
teltek meg, ám az apróbb kezek 
is sokat munkálkodtak, hiszen 
ők az Óvoda gesztenye fái alatt 
szorgoskodtak. A szülők és a 
gyermekek aktív munkájáért 
kapott összeget Intézményünk 
eszközfejlesztésére fordítjuk.

A dolgos napok között helyt 
kapott a szórakozás is, hiszen 
október 1-je a zene világnapja, 
melynek alkalmával meghív-

tuk a Weiner Leó Zeneiskola 
pedagógusait, akik elvarázsol-
ták az óvodásokat a különböző 
hangszerek bemutatásával és 
rögtönzött hangversenyükkel. 
A gyermekek csillogó szemmel 
és hangos tapssal köszönték meg 
az előadást.

Október 4-én az állatok világ-
napján Óvodánk udvara a szü-
lőknek köszönhetően megtelt 
különböző kisállatokkal, hogy a 
gyermekek egész hetet átszövő 
állatokkal kapcsolatos isme-
reteit tovább bővítsük, meg-
koronázzuk. A rögtönzött kis 
„állatkertben” láthattak és simo-
gathattak kutyákat, macskákat, 
nyulakat, mókust, tengerimala-
cot, papagájt és tyúkot is.

Köszönjük minden szülő-
nek, hogy aktívan bekapcso-
lódnak Intézményünk életébe, 
ezzel színesebbé, élménydúsab-
bá varázsolva óvodásaink min-
dennapjait.

Eötvös Óvoda
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A zöldhulladék elszállításával kapcsolatban – a Dtkh Nonprofit Kft., mint közszol-

gáltatóval történt egyeztetést követően – az alábbi tájékoztatást adom:

A soron következő zöldhulladék el szál lí tás időpontjától

MINDEN, a közszol gál ta tó, Dtkh emblémájával ellátott

LE BOM LÓ ZSÁKBAN KIHELYEZETT ZÖLD HUL LA DÉK

EL SZÁL LÍ TÁS RA KERÜL, MENNYISÉGI KORLÁT NÉLKÜL.

Szintén elszállításra kerül az előírás szerint kötegelt ’szálas’ zöldhulladék.

Soron következő szállítás időpontja:

2018. november 12-től 2018. november 16-a,

a települési vegyes hulladék járat szerinti

elszállításának napja.
Kérjük a Lakosságot, hogy a város köztisztaságának, közrendjének biztosí-

tása érdekében a hulladékot a szállítás napján, reggel 7 óráig szíveskedjenek 

kihelyezni az ingatlan előtti közterületre, a forgalom akadályozása nélkül.

A segítő közreműködést ezúton is tisztelettel megköszönöm!

Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt – alvállalkozó

Tisztelt Lakosság!

Ahogyan képeinken is látszik, Nagy-
kőrös folyamatban lévő fejlesztésének 
eredménye napról napra alakul. A vas-
beton szerkezetet szerelik a területen, a 
piaccsarnok valódi, grandiózus mére-

tei most már jól láthatók. Az építkezés 
a tervek szerint halad, és minden feltétel 
megvan arra, hogy év végére átadják az új 
csarnokot, mely az árusok és a vásárlók 
kényelmét egyaránt szolgálni fogja. LV

Földi László
FIDESZ-KDNP-s 

országgyűlési képviselő 
fogadóórát tart Nagykőrösön!

 IDŐPONTJA: 2018. november 22. 
csütörtök  16:00-17:00 között

HELYE: Nagykőrösi Polgármesteri 
Hivatal

(Nagykőrös, Szabadság tér 5. fsz. 
13. szoba)

Napról napra szebb és szebb, Napról napra szebb és szebb, 

nagyobb és nagyobb az új nagyobb és nagyobb az új 

piaccsarnokpiaccsarnok

KARÁCSONYI

HIRDETÉSI AKCIÓ
Hozza helyzeti előnybe Ön is

vállalkozását!

Az Önkormányzati Hírek nyomtatott 

lapszáma, közösségi oldalai, valamint 

a www.nagykorosma.hu kombinált, 

hatékony hirdetési lehetőséget biztosít 

Önnek is! Nyomtatásban 10.300, 

interneten 20.000 potenciális vásárlót 

érhet el! Csomagajánlatunk:
–  1/8 oldalas egyedi hirdetés a nyomtatott 

lapszámban

–  1/2 oldalas PR cikk, képpel a nyomtatott 

lapszámban

–  Fényképgaléria készítése közösségi 

oldalainkra

–  Egyedi hirdetés, valamint a PR cikk 

elhelyezése közösségi oldalainkon és 

a www.nagykorosma.hu portálon!

Ez garantáltan behozza az árát!

Részletekért írjon: 

lorinczy.veronika@nagykoros.eu, 

vagy telefonáljon, akár most:

30-9-670-313 
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STRÁZSI GYULÁNÉT köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából dr. Körtvélye-
si Attila alpolgármester. Az ünnepelt a 
szerető családtagok és a jó szomszédasz-
szonyok körében fogadta a városvezető 
jókívánságait. A városvezető gratuláció-

ja mellett átadta Orbán Viktor minisz-
terelnök úr jókívánságait tartalmazó 
emléklapot.

Isten éltesse Terike 
nénit!

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

A terveknek megfelelően 
épülnek az utak a Temetőhegyen

REMEK 
AJÁNDÉKTÁRGYAK 

KAPHATÓK A 
NAGYKÔRÖSI 
MÚZEUMBAN!

Már csaknem minden utca építéséhez 
hozzáláttak a szakemberek a Temetőhe-
gyi városrészen. A kivitelező folyamatosan 
szedi ki az útalapot, teszi le a szegélyköve-

ket. Amikor minden utcát előkészítettek 
már, akkor érkezik az aszfalt a területre. 
Így a hideg, csapadékos időjárás beállta előtt 
elkészül a nagyvolumenű fejlesztés.  LV

Szavazzon Ön is! Nekünk 

minden vélemény számít!

Szavazzon Ön is, tegye le a voksát 

a Város fejlesztéseinek témájában!

A www.nagykorosma.hu és az 

Önkormányzati Hírek közös 

internetes szavazásán arra a kérdésre 

vagyunk kíváncsiak, hogy: 

„Önnek mi a véleménye a nagykőrösi 

fejlesztésekről?” 

Mondja el Ön is nekünk, hogy 

mit gondol minderről?

 Jó hír azoknak, akik valamilyen egyedi, igazi 
nagykőrösi ajándéktárgyat szeretnének vá-
sárolni, hogy a szépen felújított múzeumban 
igazán gazdag választékban kaphatók külön-
féle helyi ajándéktárgyak. Sorozatunkban 
bemutatjuk Önöknek ezeket. Íme, a város 
címerével készült kulcstartó, valamint 
hűtőmágnes, melyek jelképes összegért, 
500 Ft-os / db áron kaphatók. Többféle 
képeslap is kapható, ezek ára 100 Ft / db.

Jöjjenek el Önök is! Mindenkit sze-
retettel vár az Arany János Közérdekű 

Muzeális Gyűjtemény!
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Arany János Református Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium

Pincétől a padlásig
Higgy a
    szemednek!

Minden 6. és 8. osztályos diáknak!
Még nem vagy biztos a döntésedben? 
Szeretettel várunk iskolánk 
nyitott szombatján. 
Kötetlenül beszélgethetsz tanárainkkal, 
megismerheted a már itt tanuló diákokat, 
ízelítőt kaphatsz színes programjainkból.

2018. november 17. (szombat)
Regisztráció: 8:00-8:30

Igazgatói tájékoztatót követően programok: 9:00-12:00

Ingyenes büfével és meglepetés ajándékkal várunk 
Benneteket és kedves Szüleiteket!

A fi zika szárnyán
fénytani kísérletek

2750 Nagykőrös, 
Hősök tere 6.

06 (53) 351-899
gtitk@ajrg.hu 
www.ajrg.hu 

facebook.com/ajrgnk

Pincétől a padlásig
iskolai túra és egy kis 

matek

A mozgás öröme
önvédelmi- és tor-

nabemutató, íjászat, 
montante

Boszorkánykonyha
kémiai és biológiai 

kísérletek

A hit öröme
játékóra

Dolce Life in 
Wörtern

nyelvi gyakorlatok

OLVASÓI LEVÉL

EGY ÚJSÁGCIKK MARGÓJÁRA

Levelesládánkból…

Nem kenyerem az újságírás, 

de most kénytelen vagyok tol-

lat ragadni, mégpedig egy fura 

cikk kapcsán. Ez az írás a Heti 

Hírekben jelent meg Tóth Bar-

na tolmácsolásában.  Kezdem a 

történetet, ami a témához kap-

csolódik. Még év elején meg-

kerestek a Nagykőrösi Arany 

János Kulturális Központ veze-

tői, hogy közösen hozzunk létre 

egy fotós klubot Nagykőrösön. 

Tulajdonképp én vállaltam a 

fotós foglalkozások vezetését. 

Nagyon örültem a kezdemé-

nyezésnek, hiszen egész életem-

ben csak a fotózással foglalkoz-

tam, szeretem a fotó világát, és 

szerettem volna egy kicsit ebből 

megmutatni azoknak, akiket 

érdekel! Az első foglalkozás 

október 19-én megtörtént, 

ahol szép számmal jelent meg 

az érdeklődő csapat. Fiatalok 

és idősebbek egyaránt.

Külön meghívtam Tóth 

Barna újságírót, hogy tudósít-

son erről az örömteli kezdemé-

nyezésről, és arról, hogyan is 

telt az első foglalkozás! Kelle-

mesen telt a délután, de Barna 

elkezdte kritizálni a 650 éves 

város tiszteletére megjelent 

új könyvet. Mi többiek nem 

nagyon értettük, hogy miről is 

beszél, mi az, ami nem tetszik 

neki, bár úgy tűnt, mindennel 

baja volt. Megjelent cikkében 

durván számon kérte László 

Dittát, az Arany János Kultu-

rális Központ  igazgatóját a  

könyv minőségéről, tartalmá-

ról, illetve arról, hogy miért 

azt a fotóst választotta ehhez 

a kiadványhoz.  

Személy szerint azt gondo-

lom a kiadványról, hogy na-

gyon szép és mesteri munka. 

A szerzője, mielőtt elvállalta a 

megbízást, eljött hozzám, ki-

kérte a véleményem, megmu-

tatott pár képet.

Meglepődve, már-már 

irigy ked ve néztem a szebb-

nél szebb képeket, mert ke-

vés olyan fotós létezik, aki a 

gon do la tait egy saját újszerű 

stílus ban képi formába tudja 

ön teni, ez nem semmi!

Ezt azért írtam le, mert Tóth 

Bar na azt írta cikkében, hogy 

Lász ló Ditta nem jól választot-

ta meg a megfelelő embert. Mi 

van akkor, ha pont ő fedezte 

fel, vagy ő érzett rá arra, hogy 

ez a különös stílus érdekes, 

egyéni szépség. Nekem tet-

szik, azt gondolom, hogy 

maradandó emlék lesz váro-

sunknak. 

Ha már ennyit említettem 

a könyvet, nevezzük nevén az 

alkotót, Radics Jánosnak hív-

ják, akit tisztelek és ezúton is 

szívből gratulálok neki! Örül-

nék, ha a fotóklubunk tagja 

lenne és tanulhatnánk egy-

mástól.

Egy gondolat még Tóth 

Barna cikkének margójára.

Nem értem a „Szerveződ-

nek” címet, így utólag azt mon-

da nám, úgy nézett ki, mint ha 

nem is tudná, hogy mi ért van 

ott, csak egy lehető ség volt az 

írásra vagy egy másik ember 

pocskondiázására! Sajnos a 

szavaknak súlya van, az em-

berek sokszor félreértik. Ter-

mészetesen örültem, hogy el-

jött, bár én arra számítottam, 

hogy Tóth Barna egy politi-

kamentes cikket ír, László 

Ditta és Juhász Nándor, a 

vá ros érdekében tett kez de-

mény ezé sé re, ami egyben 

in kább egy toborzó cikk lett 

vol na annak, aki szeretne egy 

jó ked vű csapathoz tartozni. 

Botocska Péter 
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Karsay Istvánné: „IDÉN IS KAPUNK 
NYUGDÍJPRÉMIUMOT, ILLETVE TÖBBET IS KAPUNK, 
MINT KORÁBBAN, AMINEK TÉNYLEG ÖRÜLHETÜNK.”

Mint arról előző lapszámunk-
ban már beszámoltunk, foly-
tatjuk a helyi Idősügyi Tanács 
október 24-én megtartott 
ülésének beszámolóját, hogy 
Nagykőrös idős, szépkorú 
polgárai értesülhessenek a 
helyi és országos aktualitá-
sokról is, me lyek tényleg min-
denkit érint het nek. 

Karsay Istvánné Margit 
néni, a helyi Idősügyi Tanács 
titkára beszámolt a legutóbbi, 
áprilisi ülés óta eltelt időszakban 
történt legfontosabb történések-
ről: „Az Egészségnaphoz annyit 
tennék hozzá, hogy különleges 
szűrővizsgálatokban volt ott 
részünk, olyanokban is, amire 
Nagykőrösön nincs lehetősé-
günk, ilyen volt a csontsűrűség 
vizsgálat. Nagyon értékes volt, 
sok más egyéb vizsgálatot is el 
tudtunk végezni, sikerült meg-
mozgatni az időseket is. Szólnék 
a kulturális rendezvényekről 
is, ebben az évben bőven volt 
részünk kulturális programok-
ban a György-napi sokadalom-
tól, a Möggyfesztiválon át az 
Arany-Napokig, a 650 éves ren-
dezvénysorozatig annyi nívós 
kultúrműsor volt. A nyugdíja-
sok aktív résztvevői ezeknek a 
kulturális rendezvényeknek. 
Aminek külön is örülök, hogy 
szeptember 18-án beindult a 
városban a Szenior Örömtánc 
foglalkozás, ez egy testi-lel-
ki edzés, föltöltődés. Októ-
ber 1-jén ült össze az Országos 
Idősügyi Tanács (Idősek Taná-
csa), itt jelentették be, hogy 
idén is kapunk nyugdíjprémi-
umot, illetve többet is kapunk, 
mint korábban, aminek tényleg 
örülhetünk. Értékelték ezen az 
ülésen a nyugdíjas szövetkezete-
ket is, országos szinten 146 ala-
kult 10.600 fővel. Szó esett arról 
is, hogy továbbra is megmarad 
a NŐK40 program, a nők 40 
éves munkaviszony után elme-
hetnek nyugdíjba.”

Az Idősügyi Tanács tagjai 
ezt követően ismertették a leg-
fontosabbakat saját klubjuk, 
egyesületük életéből, melyből 
már előző lapszámunkban is 
olvashattak részleteket.

Kis Erzsébet (Nosztalgia 
Klub): „Köszönöm a többi klub-
nak a támogatást, a segítséget, 
amit kapunk, nincs most már 
veszekedés, nincs rivalizálás, jól 
érezzük magunkat együtt, jókat 
szoktunk bulizni. Szeretnék kö-
szönetet mondani László Ditta 
igazgatónőnek azért a segítsé-
gért, amit mi kapunk, a terem-
használatért, nagyon szépen 
összeegyeztetünk mindig min-
dent. Nagyon jó rendezvények 
vannak. Szeretném megköszön-
ni a tagok nevében az Idősek 
Vacsoráját, nagyon jól éreztük 
magunkat, megyünk jövőre is, 
ha hívnak minket.”

Magyar Dénesné (Baráti 
Társaság Nyugdíjas Klub): „Én 
azt hiszem, mindenki nevében 
szeretném megköszönni, aki ott 
volt az Idősek Világnapja vacso-
ráján magát a vacsorát, az elő-
készületi munkákat, és azt, hogy 
sztárvendég van minden évben. 
Szeretném megköszönni nagyon 
ezt az estét a kulturális központ 
vezetőségének és polgármester 
úrnak is. Hogyha lehetne, jövőre 
jó lenne, ha a kulturális központ 
megszervezné újra a Szenior 
Sportnapot, nem muszáj annyi 
sportszer sem, mi úgy megszer-
vezni nem tudjuk, ahogy a Cifra-
kertben meg volt szervezve. Na-
gyon jó volt, és ott a sok fiatal 
segített nekünk tavaly. Profi 
módon volt minden.”

Feketéné Fejér Zsuzsanna 
(Toldi Nyugdíjas Klub): „Itt, az 
Idősügyi Tanács ülésén vetette 
fel polgármester úr 2016-ban, 
hogy megnyílt az új Kőrös ART 
Mozi és van lehetőség, hogy 
kedvezményes feltételekkel kér-
jünk filmeket és szervezzünk 
filmnézéseket. Akkor fogalma-
zódott meg bennem, hogy ezzel 
élni kellene, a klubtagok ezt tá-

mogatták és utána fogtam hoz-
zá a szervezéshez. Nagyon sok 
olyan jó filmet találtunk, ami 
a szélesebb közönség számára 
is érdeklődésre tartott számot, 
az első vetítésünk 2017 febru-
árjában volt, 67 fő jött el, ez 
olyan kiváló eredmény volt, 
hogy folytatni kellett, azóta 
két hetente, keddenként 14 
óra körül találkozunk általá-
ban. Ez egy nyitott program, 
mindenkit várunk szeretettel, 
már érdemes a kezdés előtt oda 
jönni és a helyszínen meglehet 
vásárolni a kedvezményes je-
gyet, ami mindösszesen 400 Ft. 
Csodálatos körülmények között 
tudunk lenni, nagyon kényel-
mes. Szeretném megköszönni 
a kulturális központ munkáját, 
azóta is nagyon jól működik ez, 
már összesen 22 filmet néztünk 
meg.”

Hasznosi Lászlóné (Nyug-
díjas Pedagógus Klub): „Én is 
a Richter Egészségnapot emel-
ném ki, nagyszerű dolog volt és 
nem csak azért, mert a kórház-
nak pénzt hozott, hogy vásárolni 
tudjanak, hanem az egészség-
megőrzés szempontjából is.”

„Néhány gondolat az idősellá-
tásról” címmel került sor az utol-
só napirendi pontra, az előadó 
Dr. Nyíkos Sára címzetes fő-
jegyző többek között elmondta: 
„Engedjék meg, hogy elismeré-
semet és tiszteletemet fejezzem ki 

minden olyan tevékenység iránt, 
amiről önök itt most szót adtak. 
Az önkormányzat igyekszik lehe-
tőségeihez mérten mindent meg-
tenni a korban előttünk járókért. 
Az önkormányzat előtt áll a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felül-
vizsgálata, ezt az aktív idősügyi 
szervezetek tudják megtölteni 
programmal, mint amilyeneket 
önök is képviselnek. Humánszol-
gáltató Központot működtet az 
önkormányzat, az idősügyi ellátás 
intézményi kerete Nagykőrösön 
megvan, az integrált intézmény 
a jogszabályoknak megfelelő-
en működik. Az önkormányzat 
döntött a bölcsődei férőhelyek 
vonatkozásában is, folyamatban 
van a hatósági engedélyezés, ami 
nagyon komoly háttérmunka. 
A városnak öröm, ha a családi 
kapcsolatokhoz hozzá tudunk 
járulni. Az aktuális feladatok 
közül, ami az időskori ellátás-
sal kapcsolatos, önök is biztos 
hallottak arról a kormányzati 
intézkedésről, melyet nagykő-
rösi sikernek is tekintünk, hogy 
a téli rezsicsökkentést kiterjesz-
tették. Először csak a gáz vonat-
kozásában valósulhatott meg, 
azonban ebbe polgármester úr 
egy percig sem törődött bele és 
komoly levelezést folytattunk a 
szakminisztériummal, hiszen 
Nagykőrösön sokan fával fűte-
nek. Ez egy katasztrófavédelem 
által ellenőrzött támogatási for-
ma, közel 1700 kérelem érkezett 
be. Egy központi informatikai 
rendszeren keresztül ez már 
eljutott a kormányzati szervek-
hez és megkezdtük a szervező 
munkát, hogy milyen formában 
fognak majd hozzájutni a tá-
mogatáshoz. Most az ellenőrzés 
időszaka fog következni, melyet 
a Katasztrófavédelem végez, ők 
helyszínelnek, hogy a kérelmet 
beadó arra jogosult-e. Az igények 
előzetes megszűrése már meg-
történt, a Belügyminisztériumi 
utasítás alapján.” Dr. Nyíkos Sára 
címzetes főjegyző a továbbiak-
ban a Szociális Kerekasztalon 
elhangzottakat ismertette, illetve 
kérdésre válaszolva adott táj ékoz-
tatást több téma vonatkozásában.

Horváth Tibor
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Dr. Czira Szabolcs polgármester: 
Ezt az összeget is, amit az önkormányzatnak átadna 

a Víziközmű Társulat, ezt mi visszautaljuk
és támogatásként fizesse ki a Társulat ugyanúgy, 

mint a 94 ezer forintot.

„A Nagykőrösi Víziközmű 
Társulat önkormányzati tá-
mogatása” tárgyban nyújtott 
be előterjesztést  dr. Czira Sza-
bolcs polgármester a november 
7-én megtartott rendkívüli tes-
tületi ülésre. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester a napirend tárgyalá-
sakor elmondta: „Arra volt 
jogosítványa, hogy az Önkor-
mányzat, amit adott 557 mil-
lió forintos támogatást, azt 
visszautalja az embereknek. 

Mi azt átutaltuk a Víziközmű 
Társulatnak és a támogatást 
azt szétoszthatta. Mindenki-
nek, egyformán járt a 94 ezer 
forint. Mi mindenki részére, 
hála Istennek odajuttattunk 
94 ezer forintot. Most, mivel 
már nincs joga csökkenteni 
a hozzájárulást, azt az ösz-
szeget, amit átutal az önkor-
mányzatnak, mi visszautal-
juk a Víziközmű Társulatnak 
és mivel van még joga mai 
nap is a 94 ezer forintos tá-
mogatást kiutalni, úgy gon-
doljuk, hogy ezt az összeget 
is, amit az önkormányzatnak 
átadna, ezt mi visszautaljuk 
és támogatásként fizesse ki, 
ugyanúgy, mint a 94 ezer 
forintot. Ha és amennyiben 
ezt nem teszi meg, nem írja 
alá a megállapodást, az ön-
kormányzatnak nincs jogosít-

ványa arra, hogy a megkapott 
pénzt az embereknek vissza-
utalja, tehát akkor ez a pénz 
bekerül az önkormányzat költ-
ségvetésébe és ezt a pénzt az 
érintettek nem kaphatnák meg 
a jogszabály szerint. Ezért sze-
retnénk ugyanazzal a techni-
kával, ha átküldi a pénzt elkü-
lönített számlára, akkor mi 
visszautaljuk, és az érintet-
teknek ezt, mint támogatás ki 
tudja fizetni és így az a pénz, 
ami az önkormányzathoz ke-
rülne át, az egy az egyben, mi 
szeretnénk, hogy azok, akik 
befizették, kapják meg. Meg-
kapják és így az önkormány-
zathoz nem kerül be az az ösz-
szeg, amit a lakosság pluszként 
befizetett.” – fogalmazott dr. 
Czira Szabolcs polgármester a 
napirendi pontnál.

Horváth Tibor

Várja a csoportok jelentkezését
a szabadulószoba

Mint ahogyan arról lapunk 

beszámolt, az Arany János Kö-

zérdekű Muzeális Gyűjtemény 

épületében a felújításkor egy 

úgynevezett szabadulószobát 

is létrehoztak, ahonnan stílu-

sosan Arany János egy versé-

nek megtalálásával lehet ki-

szabadulni. Már több csoport 
is érkezett a szabadulószobába, 
melyek minden tagja remekül 
érezte magát, és természetesen 
kiszabadult, azaz teljesítette a 
feladatát. 

Mindez különleges, kívül-

ről hozott tudást nem igényel, 

a játékidő 60 perc, egyszerre 

2-8 főnek ajánlott a program. 

A számítógép által vezérelt 

játékoknál minden érzékszer-

vet használni kell. Számtalan 

logikai játék teszi izgalmassá 

és feledhetetlenné az itt töltött 

perceket. A megfejtéshez több 

szálon lehet eljutni egy gyönyö-

rűen berendezett szobában. 

A létesítmény 

nyitvatartási ideje alatt 

vehető igénybe 

a szabadulószoba is, 

keddtől szombatig, 

 minden nap 9.00-

12.30 és 13.00-17.00.
Bejelentkezés, bővebb in-

formációk: 20- 950-9560

Részletek minderről 

később, folyamatosan!
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Hirdetés

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

Nyiri Húsbolt Kft.

NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00 

14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ!
november 13-tól 17-ig

Juhbeles virsli 1450,-/kg

Páros debreceni 1350,-/kg 

Lecsókolbász 790,-/kg

Hirdetés

IMPRESSZUM

Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyil-
vántartásba vételi szám alapján 
Nagykőrös Város Önkormány-
zata
Kiadásért felelős személy: 
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550- 
300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykor-
os.hu
Felelős szerkesztő: dr. Czira 
Szabolcs, a szerkesztőbizottság 
elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó 
Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: Köves Béla 
ügyvezető igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írá-
sok, képek, illetve bármilyen 
tartalom utánközlése csakis 
kizárólag a Szerkesztőbizott-
ság vagy a jogtulajdonos en-
gedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő 
12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2018. november 5-től 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

2018. november 12-től 

ARANY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Szabadság tér 11., 

Tel.: 53/350-366

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy november 11-én, vasárnap 

az Oroszlán Gyógyszertár zárva tart 

éves leltár miatt, így már reggel 

8 órától az EZÜST Patika biztosítja 

az ügyeletet november 12-ig, 

reggel 7 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2018. november 10-11-én 

és 17-18-án

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. 

Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40

2018. november 24-25-én

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32. 

Tel.: 06/20-914-13-33

Hirdetés

Hirdetés

Orvosi ügyelet telefonszáma: 53/350-377

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet pályázatot hirdet

FIZIKOTERÁPIÁS SZAKASSZISZTENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
 ÁPOLÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további információt Csépleő Viktória ápolási igazgatótól

kérhetnek, tel.: 53/351-761, e-mail: nkkorh@gmail.com

További részletek a www.nagykoros.hu oldalon!
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ÚJABB PITYKÉS SIKER

A XXII. PITYKE KUPÁT 2018. október 
27-től 29-ig rendezték meg Nagykőrösön, 
melynek fő helyszíne a Toldi iskola volt, de 
más helyi általános iskolákban is zajlottak 
meccsek a kosárlabda torna során. 

A Pityke Kosársuli U12-es fiúcsapata 
óriási eredményt ért el, megszerezték a 

szépen csillogó 2. helyet, 4 győzelemmel és 
1 vereséggel. 

A csapattagok nevei balról jobbra, 
felső sor: Mészáros Bá lint, Harsányi 
Ákos, Lukácsi Gá bor, Nagy Gábor, Jakab 
Kele men, Mészáros András, Patay Zsolt 
edző. 

Alsó sor: Fischer Pál, Bárány Szabolcs, 
Nagy Zsombor, Rab Martin, Maksa Ro-
land, Kis Ben ce.

Gratulálunk!
 Fotók: Velkeyné Glaser Zsuzsanna 

és Maksáné Melinda

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon 

továbbra is az Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

Felcsúton a Puskás 
Akadémia szervezésében 
felmérésen vehettek részt 

a Kinizsi focistái

 Egy remek, élményekkel teli 
nap a Puskás Akadémián. A 
Nagykőrösi Kinizsi négy ki-
választott játékosa felmérésen 
és próbajátékon vehetett részt 
Felcsúton, az ország legmo-
dernebb edzőközpontjában. 

Urbán Martin, Ondó Edvárd, 
Nagy Marcell és Vas Richárd 
remekül helytállt a feladatok 
során, ezzel is jó hírét terjeszt-
vén a nagykőrösi focinak!

Sohajda Márk
Fotók: Váradi Szabina
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ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK

Osztályvezető: Bartáné Járó Anita
Napközi vezető: Farkasné Sasinszky Mónika

Névsor: Bakó György; Beke Mercédesz; Bimbó Márk; Csikány 
Zimran Zsombor; Egyedi Panna; Hencz Barbara Kira; Hoffer 
Judit; Kecskés Szabrina Szidónia; Király Kende Dominik; Kis 
Balázs; Maczej Laura; Nagy Arnold; Nagy Norbert; Pap Kitti; 
Papp Mira; Somodi Hunor; Suba Anna Róza; Szabó Erika Stella; 
Szécsény Norbert; Szendi Martin; Tóth Szilvia; Várkonyi Kevin 
János; Vas Anna Darinka; Völgyesi Bence Ferenc; Völgyesi Bog-
lárka; Zagyi Tamás Milán

Osztályvezető: Szabó-Gróf Ágnes
Napközi vezető: Kovácsné Fehér Rozália

Névsor: Áser Eszter Noémi; Balla Gréta; Benke Kálmán; Borbély 
Petra; Czira Panna; Halápi Mátyás; Halasi Máté Marcell; Halász 
Péter; Halászy Csaba; Hodaj Verona; Józsa Márk János; Kalocsa 
Mátyás István; Lencsés Erzsébet; Nedelea Róbert; Pál Rézi Sára; 
Schleisz-Bognár Nóra; Serfőző Sára Klára; Susán Angéla; Szabó 
Dorina Réka; Székely Hanna; Tóth Bítia Hanna; Zagyi Gergő

Folytatjuk…
Fotók: Beretvás Judit

A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.

Bemutatkozik az Arany János Református Általános Iskola 
és Óvoda 1. a osztálya

Bemutatkozik az Arany János Református Általános Iskola 
és Óvoda 1. b osztálya

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves családját 
a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti 

Iskola hangversenytermébe

2018. november 22-én (csütörtök) 17 órakor
megrendezésre kerülő

Jeunesses – „Ifjú Zenebarátok”
hangversenyünkre,

melyen fellépnek iskolánk tanárai és növendékei.

A koncertet megnyitja Fodor Gábor, 
a Ceglédi Tankerületi Központ igazgatója.

Sok szeretettel várjuk Nagykőrös város 
zeneszerető közönségét! 

A belépés díjtalan!
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Vadkant hajtottak a Honfoglalók

A nagykőrösi Honfoglalók Rugby 
Club és Törpi Rögbi Után pót lás 
SE junior gárdája ok tó ber 27-én 
rendhagyó módon felnőtt csa-
pat ellen tehette pró bá ra magát 
Szé kes fe hér vá rott. A Vadkanok 
elleni első szárny pró bál ga tá suk 

bizakodásra ad okot, hiszen egy 
for du la tok ban gazdag és rendkívül 
lát vá nyos mérkőzésen kerekedtek 
a Fe jér megyei szeniorok fölé. A 
ki emelt tesztmérkőzés után a vi-
lág rang lis ta 36. helyén álló Cse-
hországban folytatják a fiúk a 

«kalandozásokat», tehát van még 
bőven mit a tejbe aprítaniuk az 
őszi szezonban. A juniorokkal tar-
tó apróbb Honfoglalók sem adtak 
okot a panaszra, hiszen a Fehérvár 
Rugby Club csapatai ellen két mér-
kőzésből két mérkőzésen diadal-
maskodtak kölyök korcsoportban. 

Gratulálunk a csapatoknak 
és kiemelten köszönjük 
a támogatást a Mátrix 

Oktatási- és 
Vizsgaközpontnak. 
Honfoglalók Rugby Club és 

Törpi Rögbi Utánpótlás 
Műhely SE

JUDO TÖBB FRONTON

Fárasztó hétvégén vannak túl a 
Kőrös Judo SE versenyzői, hi-
szen ifjúsági csapatbajnokságon, 
majd felnőtt II. osztályú országos 
bajnokságon vettek részt.  Sze-
rencsére most nem kellett sokat 
utazni, hiszen mindkét verseny 
helyszíne a Ceglédi Judo Központ 
volt. Az ifjúsági korosztály csapat 
versenyén a kőrösiek egy fiú és egy 
lány csapattal szerepeltek. Sajnos 
nem sok esély volt a jó szereplés-
re, hiszen mindkét csapatban volt 
kettő-kettő lyukas súlycsoport, így 
eleve hátránnyal léptek szőnyeg-
re. A fiú csapat két vereséggel 
helyezetlenül zárt, míg a lány 
csapat az öt indulót felvonultató 
mezőnyben négy vereséggel az 
ötödik helyen fejezte be a napot. 
A nem túl jó számszerű eredmé-
nyek mellett pozitívuma volt a 
napnak, hogy mindenki oda tette 
magát a csapatért, szép és küzdel-
mes mérkőzéseket vívtak. Továb-
bi pozitívumként volt említhető, 
hogy az egyesület abba a szűk ré-
tegbe tartozik, amely képes volt 
mindkét nemben csapatot kiállí-
tani. A lány csapat tagjai voltak: 
Csörgő Dorina, Horváth Luca, 
Lipótzy Eszter, Hajdú Eszter, Gál 

Erzsébet, Godó Zsófi. Az egyrészt 
még csak serdülőkből álló csapat 
tagjai voltak: Farkas Tamás, Kor-
nyik Máté, Bodzsár Béla, Fehér 
Benedek, Fehér Erik, Balog Ger-
gő, Danka Dániel, Kapás Gábor, 
Molnár Szabolcs és Bagó Balázs. 
Másnap az igen erős felnőtt me-
zőnyben is szépen helytálltak az 
ifikből és juniorokból álló nagy-
kőrösi versenyzők. Kochan József 
remek ellenfeleket magabiztosan 
legyőzve szerezte meg a bajnoki 
címet. Godó Zsófi, Hajdú Eszter 
és Soós Szabolcs szintén remek 
versenyzéssel a dobogó harmadik 
fokára állhattak fel. Budai Zsolt a 
hetedik helyen végzett. A látottak 
alapján több érem is benne maradt 
a csapatban. Bár Soós Norbert, 
Danka Dániel, Balog Ádám és 
Kapás Gábor helyezetlenül zártak, 
mindannyian olyan kiélezett mér-
kőzéseken szenvedtek vereséget, 
melyekben igen csak benne volt a 
győzelem lehetősége is. Ehhez a 
jó mezőnyhöz kicsit több rutin 
kell még és akkor jönni fognak 
az eredmények a számukra is ter-
mészetesen a további megfelelő 
edzésmunka elvégzése mellett. 

 KŐRÖS JUDO SE

Magabiztos győzelem hazai 

pályán a Dunavarsány ellen!

A remek játékos kerettel rendel-
kező Dunavarsány ellen, már 
az első félidőben megszerezte a 
vezetést a Kinizsi. Külön öröm, 
hogy két ifista korú játékos hozta 
össze a gólt. Krizsán Bence pasz-
sza után Pesti Imre lőtte szépen ki 
az alsó sarkot. A második félidő 
rosszul kezdődött, egy szöglet 
után egyenlített a vendégcsapat, 
szerencsére viszont csak 1 percig 
tartott az előny, hiszen a - szintén 

tizenéves - Szappanos Albert élete 
első felnőtt gólját szerezve, visz-
szavette a vezetést a Kinizsinek. 
A mérkőzés az utolsó percekben 
dőlt el végleg, ekkor Félix Krisz-
tián tálalt Borsi Marci elé, aki a 
hálóba juttatta a labdát, kialakítva 
ezzel a 3-1-es nagykőrösi sikert!

Így tovább srácok! Szép győze-

lem volt! CSAK A KINIZSI!

Nagykőrösi Kinizsi FC - 

hivatalos oldal

Fotó: Lovas Fülöp
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A napokban kapta kézhez Nagy-

kő  rös Város polgármestere, dr. 

Czi ra Szabolcs azt a pozitív mi-

nisz teri döntést, melynek ér tel mé-

ben újabb belterületi járdák újul-

hatnak meg. A fejlesztés keretében 

a Nagykőrös, Kecskeméti út két 

oldalán (Szabadság téri körforga-

lomtól a Kálvin téri csomópontig) 

kerül felújításra a járdaszakasz és a 

kerékpárút. Nagykőrös Város Ön-

kormányzata az „Önkormányzati 

fejlesztések 2018.” pályázaton 

nyert el 30 millió forintos vissza 

nem térítendő támogatást, me-

lyet jelentős, 20 millió forintos 

önerővel egészít ki a település sa-

ját költségvetéséből. Így a fejlesz-

tés tervezett összértéke 50 millió 

forint. A beruházást a lakossági 

és intézményi igények teszik kü-

lönösen indokolttá. Az említett 

szakaszon új kerékpártámaszok is 

kihelyezésre kerülnek. Az elnyert 

30 millió forintos támogatás a 

lehető legmagasabb összeg, me-

lyet ebben a pályázatban oda ítél-

hettek a döntéshozók. Hamaro-

san tehát újabb fontos fejlesztés 

valósul meg Nagykőrösön, Ma-

gyarország Kormányának támo-

gatásával, mellyel épül, szépül a 

város, az itt élők érdekében.

LV

ÚJABB SIKER!
NAGYKŐRÖSÖN KERÜL MEGRENDEZÉRE A VIRÁGOS 
MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY 

25. JUBILEUMI DÍJÁTADÓ GÁLÁJA!

KÖZÚTKEZELÔI TÁJÉKOZTATÁS
A Tisztelt Lakosság 

figyelmének felhívása mellett 

rendezvényhez kapcsolódó

PARKOLÓ
lezárások lesznek a 

belvárosban.

IDEJE:
2018. november 15-én, 

csütörtökön 2000 órától – 
2018. november 16-án, 

pénteken 1600 óráig 

A közútlezárás: 

Oka: Országos rendezvény zavartalan le-

bonyolítása.

Helye: Deák tértől a Szabadság tér mind-

két oldalán található parkolók, Arany János 

Kulturális Központ előtti szakaszok egészen 

a körforgalomig valamint az intézmény mö-

gött található parkoló területek. Hősök tere 

elnevezésű közterületeket körülvevő útsza-

kaszok mindkét oldalán található parkolók. 

A Katolikus templom mellett a Jókai utcai 

szakaszán kialakított parkolók továbbá a Jó-

kai utca névtelen utca kereszteződésétől egé-

szen a Postapalotáig terjedő szakasz.

Módja: A parkolók használatának korláto-

zását szalagokkal jelölik. 

Közlekedési információk: 

▶  a fent nevezett időszakban és helyeken 

kérjük a fokozott figyelmet az útszakaszok 

használata közben

Felhívás: 

A fent megnevezett időszakban 

és helyeken a területek teljes 

szakaszán a parkolás mellőzését 

kérjük a Tisztelt Lakosságtól.

Műszaki Iroda

NAGYKŐRÖS ISMÉT GYŐZÖTT! 
ÚJABB PÁLYÁZATI SIKER!

2018. november 12.,
hétfő 17 óra

MÚZEUM KONFERENCIATERME

Oláh Róbert geográfus –
történész előadássorozata 

általános iskolásoknak. 

A belépés ingyenes

Megszületett a miniszteri döntés! 
30 millió forintot kapott 

városunk belterületi járdák 
építésére!


