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Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy megjelent az Önkormányzati Hírek külön kiadása, a 2019-es naptár.
Keresse Ön is postaládájában!
Amennyiben nem kapott, úgy személyesen átveheti a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal 1-es irodájában!

XIII. évfolyam 49. szám

2018. december 7.

Eljött advent,
meggyújtottuk az elsõ
gyertyát
Nagykõrösön!

Ingyenes információs lap

ADVENTI

GYERTYAGYÚJTÁS

A négy vasárnapból álló adventi
idõszak az örömteli várakozás
ideje, az emberek karácsonyra,
a nagy ünnepre készülnek.
Az elmúlt években már
hagyománnyá vált a városi adventi
koszorú gyertyáinak meggyújtása.

Advent az év egyik legszebb idõszaka.
A karácsony elõtti negyedik vasárnap
gyújtottuk meg az elsõ gyertyát, ezután
minden héten eggyel több, s szenteste
eljövetelekor már mind a négy gyertya
ég az adventi koszorún.
A bensõséges hangulat megteremtéséhez újra ünnepi díszbe öltözött a városközpont, fényfüzérekkel díszítették
fel nagyobb épületeinket, a fõteret, a
fõutcát.
Az elsõ gyertyát Nagytiszteletû Szabó Gábor lelkészelnök úr gyújtotta
meg december 2-án, vasárnap, a város
adventi koszorúján. Közremûködött a
Nagykõrösi Református Egyházközség

Énekkara. A rendezvényen a csípõs hideg idõ ellenére is sok érdeklõdõ részt
vett, köztük dr. Czira Szabolcs polgármester is.

A gyertyagyújtásokra az adventi
vasárnapokon, a Szabadság téren
kerül sor.

Most vasárnap, december 9-én, 16
órától Vas János, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda
igazgatója gyújt gyertyát.
Minden kedves érdeklõdõt nagy
tisztelettel és õszinte szeretettel várunk!

A második vasárnap,
december 9-én 16 órától gyertyát
gyújtVas János, az Arany János
Református Általános Iskola
és Óvoda igazgatója.
Közremûködik az Arany János
Református Általános Iskola
és Óvoda közössége.

TEKINTSÉK MEG KÉPEINKET AZ
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK FACEBOOK OLDALÁN!

*****

Horváth Tibor

Dr. Czira Szabolcs polgármester:

„A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG
VERSENYEN NAGYKÕRÖS GYÕZÖTT”
További részletek lapunk 3. oldalán!

A harmadik vasárnap,
december 16-án 16 órától
gyertyát gyújt
Fõtisztelendõ Hernádi László
esperes-plébános.
Közremûködik
a Szent Kristóf Kórus.
Éljük át közösen az örömteli
várakozást!
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NEMZETI
KONZULTÁCIÓ
2018.

Ezekben a kérdésekben is
kéri a Kormány az Ön véleményét – III. rész
Elindult az új Nemzeti Konzultáció a családok védelmérõl, december elejéig minden
háztartásba eljutnak majd a
konzultációs kérdések, ame-

lyekre december 21-ig lehet
válaszolni.
Töltse ki online 2 perc alatt,
üsse be a keresõbe az alábbi
linket és mondja el véleményét:
https://nemzetikonzultacio.
kormany.hu/

NAGYKÕRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2018. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉN ALKOTOTT
RENDELETEI
– Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete Nagykõrös
Város Önkormányzat 2018.
évi költségvetésérõl szóló
2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
– Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete Nagykõrös
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól, a helyi közmûvelõdési tevékenység
támogatásáról
szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Kiss Rezsô János
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

Gyász

Juhász Gyula (1948)
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– Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete az épített örökség helyi értékeinek
védelmére adható önkormányzati
támogatásról
szóló
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
– Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 18/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete a vásárok
és piacok fenntartásáról szóló
12/2012. (III.30.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról
– Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 19/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete a lakások
és helyiségek bérletérõl szóló
8/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
– Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
20/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete Nagykõrös Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének a köztisztaságról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
– Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 21/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete Nagykõrös
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a köztisztviselõk illetményrendszerérõl és a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról szóló 25/2012.
(VI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról
NAGYKÕRÖS, 2018. november 30.

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes fõjegyzõ

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

49-03.qxd

2018.12.04.

22:49

Page 3

CSODÁLATOSAN SZÉP
Nagykõrös Város ünnepi díszítése
Olvasóinknak is nagyon
tetszik Nagykõrös karácsonyi, adventi díszítése, díszkivilágítása, mely ebben az
esztendõben számos új
elemmel egészült ki. Boldogan vették birtokba a kicsik
a Városháza elõtt elhelyezett játszótéri alkalmatosságokat, és a korábbi éveknek megfelelõen idén is lehet levelet írni Jézuskának,
amelyet a kihelyezett postaládába lehet bedobni. A
csodálatosan szép Nagykõrös „madártávlatból” is
szívet és lelket gyönyörködtetõ. Ezt mutatja meg
Pesti Gerzson, aki drónnal
fantasztikus felvételeket
készített. A most közölt kép
kollekciójának csupán egy
darabja, nézegessék meg
képeit a szerzõ facebook oldalán, ha tehetik!
LV

Dr. Czira Szabolcs polgármester:

„A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG VERSENYEN
NAGYKÕRÖS GYÕZÖTT”

Dr. Czira Szabolcs, városunk
polgármestere a november végi képviselõ-testületi ülésen
örömmel számolt be arról,
hogy Nagykõrös I. helyet ért
el a Virágos Magyarország országos környezetszépítõ versenyen, melynek jubileumi
díjátadó gálájára is városunkban került sor, ráadásul a jövõ évi nemzetközi megmérettetésen Nagykõrös fogja Magyarországot képviselni.

„A Virágos Magyarország
versenyen Nagykõrös gyõzött. Nagykõrös gyõzött, a
kategóriájában I. helyet szerzett és az a megtiszteltetés érte, hogy Nagykõrös városa
fogja képviselni az európai
megmérettetésen Magyarországot. Ez egyrészt nagy megtiszteltetés és egyben nagy feladat is valamennyiõnk számára. Már láttuk, éreztük, tudtuk, évrõl évre ebben a ver-
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senyben részt vettünk és már
egy elõrejelzés volt a 2014-es
Hild-díjnak a megszerzése, ott
is szakemberek ismerték el a
munkánkat. Az építészmérnökök, városépítész mérnökök
ismerték el, a Magyar Urbanisztikai Társaság adományozta, ezt pedig, a Virágos
Magyarország díjat a Magyar
Turisztikai Ügynökség, ennek
a versenynek a gyõztesei lettünk. (…) Én magam itt ragadom meg az alkalmat, hogy
köszönetemet fejezzem ki a támogató képviselõknek, akik
ebben a munkában támogatták a város fejlesztését, azoknak a Polgármesteri Hivatalban dolgozóknak, akik ebben
részt vettek, az egész hivatal
mögöttünk állt, a KÖVAKOM Nonprofit Zrt. dolgozóinak. Itt szeretném megjegyezni, hogy Vozárné Ragó Ildikó az „Év Fõkertésze” díjat
kapta, külön gratulálunk neki.

Külön köszönetemet fejezem
ki a Nagykõrösi Szolgáltató
Központ Vágó Csaba által vezetett csoportjának, akik a kézi munkálatokat végzik el az
ásástól a palántázásig, a viráglocsolástól a virágok cseréjéig.
Köszönetemet fejezem ki azon
nagykõrösi lakosoknak is,
akik maguk is szépítik, csinosítják lakókörnyezetüket. Erre
egyre több szükség lesz, mert
nemzetközi zsûri fog idejönni a
jövõ évben és mi nagyon szeretnénk, hogy a nemzetközi
zsûri is megelégedéssel távozzon Nagykõrösrõl. Szeretnénk
méltóan képviselni az országunkat, ez valamennyiõnknek
a közös érdeke. Jó dolog lenne, ha ebbe minél több nagykõrösi is bekapcsolódna.” –
fogalmazott dr. Czira Szabolcs polgármester a november 29-én megtartott Képviselõ-testületi ülésen.
Horváth Tibor
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Egy a cél: Minél elõbb
jussanak a pénzükhöz
a nagykõrösiek!

Felelõsen, a lakosság érdekeit
nézve döntött a nagykõrösi
városvezetés!
November 29-i ülésén
döntött Nagykõrös Város
Képviselõ-testülete arról, dr.
Czira Szabolcs polgármester
sürgõsségi indítványa alapján, hogy átutalja a Nagykõrös Víziközmû Társulat „elszámolás alatt„ számlájára
azt a pénzösszeget, mely a lakosságot illeti meg. A Víziközmû Társulat korábban a
lakossággal történõ elszámolás helyett az önkormányzat
számlájára utalta a pénzöszszeget.
Az összeg több mint 217
millió forint, ezt csak és kizárólag a Nagykõrösi Víziközmû Társulat tudja kifizetni az
érdekelteknek a törvény szerint, ahogyan azt a korábban
kifizetett érdekeltségi egységenkénti 94 ezer forinttal is
tették.
A döntést, mely szerint a
pénzt visszautalja az önkormányzat a víziközmûnek,
gyakorlatilag a fideszes többségû városvezetés hozta meg,
igennel voksoltak arra, hogy
a pénz mielõbb jusson el a lakossághoz. Dr. Czira Szabolcs határozati javaslatát az
ellenzéki képviselõk NEM tá4

mogatták, ez egyben azt is jelenti, hogy õk nem támogatták, hogy a lakosság jusson a
pénzéhez.
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna fideszes önkormányzati képviselõ felszólalásában
elmondta, hogy szerinte érdekes volt hallani, hogy Körtvélyesi Sándor víziközmû társulati elnöknek a magyar
hangja Zágráb Nándor.
Azt is elmondta a képviselõ, ahogy egyébként késõbb
László Ferenc is elmondta,
hogy eddig még nem kapott
meghívót a Víziközmû Társulati gyûlésre. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna, igen egyszerûen és érthetõen fogalmazva
mondta ki az igazságot:
„Nagyon egyszerû a dolog.
Ki van szerzõdésben az ügyfelekkel? A Víziközmû! Ki
szedte be a pénzt? A Víziközmû! Kinek van adatbázisa? A
Víziközmûnek! Kinek kell
visszafizetni? A Víziközmûnek!”
Hazugság tehát az az ellenzéki érvelés, mely szerint az
önkormányzat vissza tudja
utalni az érintett lakosságnak
a pénzt, hiszen ez jogilag lehetetlen. Az önkormányzatnak
NINCSEN ADATBÁZISA,
címlistája sem, így azt sem

tudná megállapítani, hogy kinek kellene visszaadni pontosan a pénzt, ráadásul erre
semmiféle jogcíme NINCS! A
víziközmû nem adhatja ki az
érintett lakosok adatait, tehát
a helyi önkormányzat helyesen járt el, amikor arról döntött, hogy visszautalja a pénzt
a víziközmûnek. Egy a bökkenõ, a víziközmû társulatnak
jelenleg nincsen bankszámlája, ahova utalni lehetne. Ha
ezt a szervezet megadná,
egyetlen
gombnyomással
visszaérkezne a pénz hozzájuk, és ezt az érdekeltségi
egységek megkapnák.
A témával kapcsolatban
felszólalt Nagykõrös Város
címzetes fõjegyzõje is, Dr.
Nyíkos Sára a jogszabályok
teljeskörû ismeretében mondta el, hogy ezt az elszámolást
más nem teheti meg, mint a
Víziközmû Társulat.
„A vízgazdálkodásról szóló törvény 37 szakasz 5 bekezdése alapján a Víziközmû
Társulatnak kötelezettsége a
Víziközmû Társulati tagokkal történõ elszámolás. Nem
lehet azon vitát nyitni, hogy
elszámolás szó alatt mit kell
érteni. (...) EZT AZ ELSZÁMOLÁST MÁS NEM TEHETI MEG, MINT A

VÍZIKÖZMÛ TÁRSULAT,
ez a helyzet.” – fogalmazott
dr. Nyíkos Sára címzetes fõjegyzõ a november 29-ei
Képviselõ-testületi ülésen.
Az ülés keretében még késõbb is felvetõdött kérdésként
a jogi szabályozás, itt dr.
Nyíkos Sára címzetes fõjegyzõ a képviselõk tájékoztatása
céljából fölolvasta Lovas Attilának, a Nagykõrösi Víziközmû Társulat felügyeletét is
ellátó Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójának levelét, aki ezt írta: „A
vízgazdálkodásról szóló törvény 37. § 5. bekezdése elõírja, hogy az elszámolási eljárás
keretében a Víziközmû Társulatnak az alapszabályban
foglaltak szerint el kell számolnia a mûködésre fordított
összeggel, valamint a tagok
vonatkozásában a beszedett
érdekeltségi hozzájárulással,
figyelembe véve az idõközben
elnyert önerõ-támogatást. Ez
azt jelenti, hogy az elszámolási eljárás megindítását követõen van lehetõség az érdekeltségi hozzájárulásokkal
való elszámolásnak. Lovas
Attila igazgató.”
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PERT VESZTETT
KUSTÁR TAMÁS
BALÁZS!
„(…) az elsõfokú bíróság
indokolatlanul mellõzte
(…) az orvosszakértõ kirendelését.”
A Nagykõrösi Önkormányzati Hírek
Szerkesztõsége jogerõsen pert nyert
Kustár Tamás Balázs ellen, amit
egyébként a képviselõ indított a város
leghitelesebb közszolgálati újságja ellen. A Fõvárosi Ítélõtábla október
25-én hozott másodfokú ítéletében
másodfokon elutasította Kustár Tamás Balázs felperes volt gazdasági alpolgármester, független képviselõ keresetét, az ítéletben ez olvasható:
„Kötelezi a felperest, hogy 15 napon
belül fizessen meg az alperesnek
45.000 (Negyvenötezer) forint + áfa
együttes elsõ- és másodfokú perköltséget, valamint a Magyar Államnak
külön felhívásra 84.000 (Nyolcvannégyezer) forint együttes kereseti és
fellebbezési illetéket. Az ítélet ellen
nincs helye fellebbezésnek.”
Az Önkormányzati Hírekben
2018. március 16-án írtuk meg
Kustárral kapcsolatban a következõket: „2015 óta pedig deliriumtremens, már ami a súlyos téveszméket illeti: belerúg a református egyházba és a református emberekbe az
óvoda átadása miatt, egy utca átnevezésekor a kommunista Erdei Ferenc
mellé állt Törös Lászlóval szemben,
egy útkeresztezõdésbe akart sportparkot létrehozni, legutóbb már arról beszélt, hogy a Soros-tervet õ nem látta,
ezért az szerinte nincs is, sõt arról
fantáziálgat, hogy 8000 törököt akarnak ide telepíteni. Kustárnak ideje
lenne saját 20 évvel ezelõtti gondolatait megfogadnia: „egy ember nem
tud sikeres politikát folytatni”.
Ez nem tetszett Kustárnak, akinek
az 1800 hektáron való gazdálkodás
mellett még arra is jutott az idejébõl,
hogy egy budapesti ügyvéd által képXIII. évfolyam, 49. szám • 2018. december 7.

viselve beperelje újságunkat. Elsõ fokon Kustárnak adott igazat a bíróság,
melyrõl a Kõrösi Újság számolt be fél
oldalas cikkben. Arról, hogy a jogerõs másodfokú ítéletet elbukta
Kustár, persze már nem írnak…
„Megítélése szerint az elsõfokú bíróság indokolatlanul mellõzte mind
Horváth Tibornak, a cikk szerzõjének
tanúkénti meghallgatását, mind az
orvosszakértõ kirendelését.” – olvasható a Fõvárosi Ítélõtábla indoklásában, ami azt jelenti, hogy mind a cikk
íróját meg kellett volna hallgatni,
mind az orvosszakértõt ki kellett volna rendelni Kustár állapotának kivizsgálásához.
A Fõvárosi Ítélõtábla indoklásában
leírja, hogy ez vélemény és a véleménynyilvánítás szabadsága mindenkit megillet. Ez olvasható az indoklásban: „A kifogásolt közlés – szövegkörnyezetében vizsgálva – véleménynyilvánításnak minõsül, azzal
az írás szerzõje a felperes politikai
megnyilvánulását kívánja minõsíteni.
A sajtóközlemény a felperes „pálfordulását” kritizálja, azt boncolgatva,
hogy a felperes a körülötte kialakult
új politikai környezetre – a Fideszbõl
való kizárására, másik politikai
irányzat felé történõ fordulására – tekintettel megfogadhatná a 20 évvel
ezelõtt megfogalmazott gondolatát,
miszerint „A tagsággal szemben álló
egy ember nem tud sikeres politikát
folytatni.” Ennek során fogalmazódik meg a cikkíróban a kifogásolt kijelentés formájában az a kritika,
hogy a felperes – elfelejtve saját korábbi szavait –, most ugyanúgy politizál, mint az a személy, akire a felperes a sikeres politizálással kapcsola-

Kustár Tamás Balázs – van min
elgondolkodnia…

tos mondatot használta. Az írás nem
állítja, hogy a felperes deliriumtremens betegségben szenvedne,
csak a felperes körül kialakult helyzetet értékeli ezzel a kifejezéssel.”
Sajnos komoly aggodalomra ad
okot Kustár Tamás Balázs független
képviselõ viselkedése, már a legutóbbi, november 29-ei testületi ülésen is
nagyon furcsa tüneteket mutatott,
keze úgy remegett a napirend elõtti
hozzászólás felolvasásakor, arról nem
is beszélve, hogy „gyogyósnak” nevezte a Polgármesteri Kabinet munkatársát a Víziközmû Társulati ülést
követõen, most pedig a polgármestert segítõ hivatali dolgozókat „pitbull”-ozta le. Furcsa ezeket egy olyan
embertõl hallani, aki saját párttársait,
szavazóit árulta el. Most azonban
gyõzött az igazság, vesztett Kustár
Tamás Balázs.
A végsõ ítéletet a választók fogják
meghozni jövõ õsszel, az önkormányzati választásokon eldõl, hogy a
„pálfordulást” hogyan értékelik a választók.
Horváth Tibor
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ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykõrösi Városi Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §. alapján
pályázatot hirdet

DAJKA munkakör betöltésére
Hirdetés

A pályázat benyújtásának
határideje:
2018. december 17.

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

9299 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Nyiri Húsbolt Kft.
*NRRTSG+ T 
NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00
14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ!

A pályázat benyújtásának
módja: Postai úton vagy
személyesen
Nagykõrösi Városi Óvoda
2750 Nagykõrös,
Kárász u. 1.
A pályázatkiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné
– intézményvezetõ –
nyújt a 06-30-55-66-636
telefonszámon.
A borítékon kérjük
feltüntetni a „Dajka” állás.
A teljes pályázati
felhívást megtalálja a
www.nagykoros.hu
honlapon!

CDBDLADQ SŉK HF

Juhbeles virsli 1450,-/kg
Páros debreceni 1350,-/kg
Lecsókolbász

790,-/kg

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

!@MJJēQSXēU@KHRkYDSGDSũ

$]DNFLµDN«V]OHWHUHM«LJ«UY«Q\HV1\RPGDLKLE£N«UWIHOHOĎVV«JHWQHPY£OODOXQN
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GONDOLJON A TÉLRE!

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200
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Megnyílt a „Minden Ké(P)pen Nagykõrös
2018.” címû fotópályázat kiállítása

Az idén is szép számmal, közel 130 alkotás érkezett a
„Minden Ké(P)pen Nagykõrös 2018.” címû fotópályázatra, melyeket Önök is megcsodálhatnak a Rácz József Galériában 2019. január 9-éig.
A pályázat Nagykõrös Város Önkormányzata koordinálásával és a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. közremûködésével valósult meg. A Bíráló Bizottság tagjainak: Ifj.
Papp Elek fotográfusnak, és
Szabó Sándor természetfotósnak idén sem volt könynyû dolga a zsûrizés során. A
pályázatok elbírálásánál fon-

tos szempont volt az egyedi
látásmód, valamint a kép által sugárzott hangulatok, érzelmek megjelenése, Nagykõröshöz kötõdése, és a
kompozícióban a fény és árnyék hatások megjelenése.
November 27-én, a fotópályázat kiállítás megnyitóján minden pályázó emléklapot vehetett át, ezzel is elismerve és megköszönve munkájukat. A tárlatot dr. Czira
Szabolcs polgármester nyitotta meg. A megnyitón a
Nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános Iskola 6. osztályos
tanulói Dunántúli Népdal-
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csokrot adtak elõ; a 8. osztályos tanulók pedig MoldvaiTáncukkal varázsolták el a
közönséget. Felkészítõ pedagógusok: Marjainé Sebestyén Katalin és Hegedûs
Károlyné.
Idén sem maradhat el a
közönségszavazás, minden
témakörön és kategórián belül lehet voksolni a kedvenc
képeikre, az alattuk található
sorszámuk alapján. A szavazólapot a galériában elhelyezett urnába kell bedobni
2019. január 9-éig.
A díjátadó ünnepségre
2018. november 29-én, a
képviselõ-testületi ülés keretében került sor. A díjakat dr.
Czira Szabolcs polgármester
adta át a szakmai zsûri által
díjazott alkotások gazdáinak.
„Nagykõrös természeti
értékei” témakörben:
Ifjúsági kategória: I. helyezett: Török Zita – Pók címû
alkotása; Különdíj: Kis Boglárka – Tárt kapuval vár az
erdõ címû fotója és Fogarasi
Fanni Erzsébet – Itt van az
Õsz, itt van újra címû alkotása. Felnõtt kategória: III. helyezett: Godány Zsolt – Pipacs tenger a város szélén címû fotója; II., és egyben az I.
díjat is elnyerte ebben a kategóriájában: Palotainé Grónai Éva – Kristálytakaró és
Meseország címû alkotásaival. Különdíj: Tóth Ferencné
– Hangulati elem a kertben
címû fotója; Major Edina –

Csodálatos Õsz címû fotója;
és Szõnyi István – Arany János fa címû alkotása.
„Nagykõrös, az ezerarcú
város”témakörben:
Ifjúsági kategória: II. helyezett: Farkas Ferenc Szabolcs
– Havas tér címû fotója; I.
helyezett: Nagy Blanka – a
Református Templom szürkületben címû alkotása.
Felnõtt kategória: III. helyezett: Klinkó László- Emlék címû fényképe. És egyben az Õsz címû alkotását
pedig különdíjjal értékelte a
zsûri.
II.
helyezett:
Sós
Sándorné – Macska-lak címû
fotója, és Régi és Új címû alkotását pedig különdíjjal értékelték; I. helyezett: Palásti
Ferenc – Tél címû fotója.
Különdíjat vehetett át:
Szõnyi István – Arany Jánosszoborcsoport címû alkotásával.
„A 650 éve város, Nagykõrös épített emlékei” témakörben:
Felnõtt kategória: II. helyezett: Palotainé Grónai
Éva – Békesség címû fotója.
Az elsõ díjat Balog Edit nyerte – Átjáró a történelembe
címû alkotásával és egyben,
ebben a témakörben a III.
helyezést is õ érte el. A kategória különdíjasa lett: Tóth
József – A múlt egy darabja
címû fotójával.
Gratulálunk a díjazottaknak!
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Szalagtûzõ
ünnepség
a Toldi iskolában
Idén december 1-jén rendezte
meg a Toldi iskola szalagavató
ünnepségét, melyen 8 végzõs
osztály diákjainak tûzték fel a
szalagot az osztályfõnökök.
Kohon Anita 12. c osztályos végzõs tanuló köszöntõjében elhangzott, mit is jelképez a szalag. Bár még nincs
vége a diákok középiskolai
pályafutásának, mégis lezárást szimbolizál.

Kisné Rózsa Ibolya igazgatónõ köszöntõje és a tûzések után az iskola tanulóinak mûsora következett,
zongorán kísért Mikó Miklósné tanárnõ. Idén 2 tánccal is készültek a végzõsök:
a szakgimnazisták latin táncot adtak elõ, a többi osztály pedig egy ünnepélyes
keringõvel nyitotta meg a
szalagtûzõt.

Hirdetés

A Crown Magyarország Kft. nagykőrösi telephelyére
az alábbi pozícióba keres munkatársakat:
GÉPKEZELŐ
Amit elvárunk:
• termelő gépek alapanyagokkal való ellátása, kezelése
• napi, heti tervszerű megelőző
karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs
feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos
munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása

ELŐNYT JELENT:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
*****
Fotók: Varga Irén
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A fényképes jelentkezéseket az attila.nagy@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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50 ÉVE NAGYKÕRÖSÉRT,
A NAGYKÕRÖSIEKÉRT. KÖSZÖNJÜK!
Németh László vegytisztító és kelmefestõ mester:

Gyönyörû a város, minden gyönyörû itt.
Nagyon örülök annak, hogy ilyen szépen fejlõdik Nagykõrös
50 évvel ezelõtt egy kiváló szakember
került Újpestrõl Nagykõrösre. A fõvárosból egyenesen a Derkoovits utca 9.
szám alá érkezett, azóta is ott van, ott
él, ott dolgozik. Németh László vegytisztító és kelmefestõ mester 50 éve
ûzi az ipart, amikor ideköltözött kedves feleségével, szabályosan sorook
álltak vegytisztítóüzeme elõtt. Sok
minden változott, a gépek, a vegyszerek, az adók, az igényekk, egy dolog
maradt változatlan az évtizedek alatt,
Németh úr, aki ugyanolyan szívvel-lélekkel dolggozik minden ruhadarabon,
amit az ügyfelek bevisznek hozzá. Németh László 50 éves kisiparosi tevékenységét a Nagykõrösi Ipartestület, melynek székháza hajdan ténylegesen
is egy telken állt a vegytiisztítóval –
emléklappal és arany kereszt nyaklánccal ismerte el kiemelkedõ szakmai munkáját. Ebbbõl az alkalomból
készített az Önkormányzati Hírek ünnepi interjút Németh Lászlóval, ezt olvashatjják az alábbiakban.
ÖH: Hogyan kezdõdött 50 éve?
Németh László: A nevelõapám Budapesten volt vegytisztító-kelmefestõ
mester és januárban szoktak jutalomszabadságokat kapni a KIOSZ (Kisiparosok Országos Szervezete – a szerk.)
részérõl. Volt a KIOSZ-nak egy székháza Balatonfüreden és azok az iparosok
odamentek télen, akiknek nem volt
szezonja. Nagykõrösrõl Pej Jani bácsi
szitás és kefekötõ mester volt a KIOSZ
titkár, és itt, Nagykõrösön nem volt
vegytisztító. Õ azt kérdezte apámtól
egy ilyen jutalomüdülésen, hogy nem
tud-e valaki fiatalt a szakmából, aki lejönne dolgozni Nagykõrösre. Apám
engem mondott egybõl, én még akkor
24 éves voltam.
ÖH: És ön lejött Nagykõõrösre?
Németh László: Így kezdõdött igen, itt
volt ugyebár a KIOSZ-székház (ma
Ipartestület székháza – a szerk.), a felét meg kellett venni, még laktak benne mások is. Az üzlet miatt megvettem és nem is nulláról, hanem mínusz
45 ezerrõl kezdtük, mert a ház annyiba került. Fél éven belül ki volt fizetve.
ÖH: Akkor nagy igény mutatkozott a
nagykõrösiek részérõl egy igazi vegytisztító szalonra.
Németh László: Egymásnak adták a

kilincset, fõleg azután, hogy Kopa Laci bácsi, a helyi újságíró nagyon rendes volt és beírt egy kis cikket, hogy
van már vegytisztító. Onnan kezdve
megindult.
ÖH: Nagykõrös elõtt ön Budapesten
élt, kérem, röviden meséljen a Nagykõrösre költözés elõtti idõrõl.
Németh László: Pesten volt az apámnak kelmefestõ és vegytisztító üzlete,
Újpesten és már 10 éves korom óta
úgy csináltam, hogy iskolatáska le és
irány a mûhely. Belenõttem. Közben
megnõsültem és rá két évre idejöttünk. És május 10-én volt ötven éve,
hogy itt vagyunk.
ÖH: Milyen érzés ezt az ötven évet
egyben áttekinti?
Németh László: Az az érzés, hogy hamar elszaladt. A kedves kuncsaftok
ideszoktak, megszoktak és éveken keresztül találkozunk itt nálam és ez egy
nagyon jó érzés, hogy visszatértek
hozzám. Ez mutatta, hogy minõségi
munkát adtam ki. Sok gond is, baj is
volt persze, de mindent kibírtam. Elrepült ez az ötven év.
ÖH: A naggykõrösi Ipatestület ebbõl a
kiemelkedõ alkalomból szintén megköszönte munkáját, melyet a városért,
a nagykõrösiekért tett.
Németh László: Igen, kaptam egy oklevelet, hogy 50 éve iparos vagyok és
kaptam egy gyönyörû keresztet, melyet itt viselek a nyakamban a 25 éves
alkalomra kapott kereszt mellett.
ÖH: A felesége az 50 év alatt végig ön
mellett volt...
Néémeth László: A feleségem, Németh
Lászlóné Nagy Mária volt a segítségem, a támaszom, vasalt, rengeteget
dolgozott.
ÖH: Látszik, hogy folyamatosan igyekszik modernizálni a gépparkot is, halad a korral az üzem?
Németh László: Igen, 2003-ban jött
egy új törvény, hogy másként adják ki
a telepengedélyeket, mint elõször.
Eleinte én benzinnel tisztítottam, és
2003-ban meg kellett ezt a vegytisztító gépet Nyugat- Németbe venni,
hogy tudjam folytatni tovább a szakmát, akkor még a fiam is segített, 20
évig dolgozott, de megunta, most
ment el három éve kamionosnak. Ez
egy olyan szakma, ami szolgáltatás,
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embeerekkel kell foglalkozni és használtból kell javítani, ezek nagyon nehéz dolgok, sok kitartást kííván.
ÖH: Mi a titka a „kuncsaftokkal” való
kapcsolattartásnak?
Németh László: Mindig a kuncsaftnak
van igaza, õ fizet, õ dirigál, én pedig
kiszolgálom.
ÖH: És folytatja…
meth László: Ha az erõm engedi,
Ném
akkor folytatom a munkát. Nagyot változott a világ, nem volt olyan sok
vegyszer, tisztítómester, turkáló ruhák.
Jelenleg két üzletben végezzük a
munkát, Nagykõrösön és Cegléden,
Kecskeméten is volt üzletünk, de azt
nem bírtuk el. Alkalmazottunk sosem
volt, egy tanuló dolgozott, az ránk nyitott egy üzletet, de 3 hónap után beadta a kulcsot. Megijedtem, hogy kitanítottam egy gyereket és utána oda
fogják vinni a sok ruhát, nem ide, és
ezért, hogy stabil lábakon álljunk, anno ezért nyitottam meg a kecskeméti
üzletet.
ÖH: Mit jelent önnek Nagykõrös?
Németh László: Nagy örömöt. Nagykõrös egy szép város,, befogadott a lakosság. Ezt nagyon megköszönöm
mindenkinek és nem volt különösebb
problémám sem.
ÖH: A város utóbbi években látott fejlõdését milyennek értékeli?
Németh László: Gyönyörû a város,
minden gyönyörû itt, a környezetünk
igazán csodálatos. Nagyon örülök an-

nak, hogy ilyen szépen, látványosan
fejlõdik a település. A Múzeum nagyon szép, nagyon jó lett, jó, hogy a
piaccsarnok is épül, meg fedett lesz.
Fontos azért haladni a korral, úgyhogy
szükséges is volt már, csak a nosztalgia azért még sokáig élni fog a régi
iránt. Jó lenne, örülnénk, ha parkolók
majd kialakításra kerülnének itt is. Elmondom, hogy idén ünnepeltük ugye
a várossá válás 650. évét, amikor ide
kerültünk, akkor 600 éves volt Nagykõrös és akkor is ünnepeltünk. Jó érzéssel tölt el, az, hogy látom, mennyit
fejlõdött a város. Szeretünk itt lenni.
ÖH: További jó muunkát, jó egészséget, békét és boldogságot kívánunk
Önnek és kedves Feleségének is, kívánjuk, hoggy még nagyon sokáig tudja hivatását végezni a nagykõrösiek
megelégedésére.
Németh László: Köszönöm
m szépen,
hogy gondoltak rám, Polgármester Úr
is, ez jó érzés. Benne volt a Kék Nefelejcsben is, ottt mindenrõl volt benne
szó, csak éppen rólam, az ünnepeltrõl
nem nagyon.
Mindenkit szeretettel vár
Németh László vegytisztító
és kelmefestõ mester Nagykõrösön,
a Derkovits utca 9. szám alatt.
Az intterjút készítette: Horváth Tibor
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NEM AZ ÖNKORMÁNYZATNAK, HANEM A VÍZIKÖZMÛ
TÁRSULATNAK A KÖTELESSÉGE AZ ELSZÁMOLÁS!

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
lebuktatta a botránykeltõket, és elmondta,
hogy Zágráb Nándor valójában el akarja venni
az emberektõl a pénzt,
azt szeretné, ha nem kapnák meg.
„Hirtelen egymásra borulnak,
elmondja Zágráb Nándor,
hogy egyeztetett a víziközmû
társulat tanácsadójával, ügyvédjével, és azon az álláspon-

ton
vannak
együttesen,
hogy…. és innentõl kezdve ismert a történet. Az elnök úr
leírja levelében, hogy a vagyon helyzete nem tisztázott.

A 217 millió forinttal az önkormányzat nem jogosult sajátjaként rendelkezni. Zágráb
Nándor ennek ellenére azt
mondja: „Ide nekünk a pénzt,
mint önkormányzat, vegyük
el az emberektõl! Jó lesz itt az
önkormányzatnál!” Ön el
akarja venni valójában az emberektõl a pénzt, ön valójában
azt szeretné, ha nem kapnák
meg. Ön nem a megoldást keresi, ön el akarja venni! Valamiért fordulás történt. Szeretne ebbõl politikai hasznot.
Netalántán már az jár a fejében, hogy majd az õszi önkormányzati választásokon jön a
nagyívû ígéret? Ez a pénz itt
van az önkormányzatnál. Ön
is tudja, hogy az önkormányzat nem tudja kifizetni. Nem
fogjuk megtalálni rá a megoldást, mert nincs rá megoldás!
Nem tudja kifizetni az önkormányzat. Jön a választási ígéret Zágráb Nándortól: „Vá-

lasszatok meg engem, én megtalálom rá a megoldást!”
És úgy fogunk járni, mint a
konzervgyárral. Ha oda is kerülne, azt mondaná: „Ó, már
nem, tényleg nincs rá megoldás!” Akkor majd Ön is megvilágosodik. Kijött ez a pálfordulás, rájöttek, mert ez így nem
jó, mert a víziközmû lezárja és
kifizeti a pénzt. Akkor vége a
politikai show-nak! Nem tudnak mivel életben maradni.
Igenis, ide nekem a pénzt,
igenis én, mint Zágráb Nándor
nem akarom odaadni az embereknek! Most el akarja venni a
víziközmû társulattól, holott a
víziközmû társulat azt írja,
hogy nem az önkormányzatot
illeti meg…. „Ön nem a valódi
megoldást keresi, ön csak a politikai cirkuszt akarja továbbra
is! Nem az emberek oldalán
áll, ezt tisztán kell látni!” –
mondta el dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester.

Hirdetés

LÉGY A LEGJOBB CSAPAT TAGJA!
Japán első számú elektronikai termékeket gyártó vállalata, melynek fő profilja az autóipari részegységek, valamint ipari elektronikai egységek gyártása, azonnali munkakezdéssel keresi leendő kollegáit az alábbi pozíciókra:
PCB TECHNIKUS
Feladatok:
● A termelés felügyelete és a zavartalan mûködés biztosítása
● Termékváltások elvégzése
● Forrasztópanelek, mérõberendezések karbantartásában való aktív részvétel
SMT TECHNIKUS
Feladatok:
● Modellváltások elvégzése
● Technikai hibák kiküszöbölése, elhárítása a gyártósoron
● Gépkezelõk szakmai felkészítése
● Termékek minõségének folyamatos fejlesztése
● Gép hatékonyság figyelemmel kísérése, beavatkozás
SPG OPERÁTOR
Feladatok:
● Pasztanyomtató gépek beállítása és felügyelete
● Operátori teendõk ellátása
Elvárások:
● Mûszaki, elektronikai területen szerzett tapasztalat
● Önálló és precíz munkavégzés

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELÕ
Feladatok:
● Elektronikai termékek összeszerelése kézi beültetéssel
● Elõírt gyártási normák és a termékekre vonatkozó utasítások betartása
● Mennyiségi és minõségi elõírások teljesítése
Elvárások:
● Alapfokú iskolai végzettség
● Jó kézügyesség és monotonitástûrés
● 4 mûszakos munkarend vállalása
(munkarend: 3 nap 12 órás beosztás, 3 nap pihenõnap, 3 nap
12 órás beosztás, 3 nap pihenõnap)
JAVÍTÓ MÛSZERÉSZ
Feladatok:
● A hibás elektronikai termékek javítása
● Jelentések készítése
Elvárások:
● 1 éves kézi forrasztásban szerzett tapasztalat

Juttatások:
●

Alapbér + pótlék

●

Útiköltség támogatás

●

Elõrelépési lehetõség

●

Jelenléti bónusz

●

Dolgozói ajánlási jutalom

●

Tiszta, modern

●

Kiemelkedõ cafeteria juttatás

●

Vállalati rendezvények

munkakörnyezet

●

Betanulási rendszer mentor
támogatásával

●

Azonnali munkalehetõség

AMENNYIBEN A MEGHIRDETETT POZÍCIÓ FELKELTETTE ÉRDEKLÕDÉSÉT, KÉREM, HOGY SZAKMAI ÖNÉLETRAJZÁT
A POZÍCIÓ MEGJELÖLÉSÉVEL KÜLDJE EL AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMRE: job@siix.hu
VAGY POSTAI ÚTON: 2750 NAGYKÕRÖS, TÉGLAGYÁRI ÚT 9. CÍMRE.
ELÉRHETÕSÉG: 30/ 457 71 13 VAGY 30/202 84 06
ÖRÖMMEL FOGADJUK JELENTKEZÉSÉT!
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Babák Mihály, Szarvas város polgármestere:

Gratulálok a nagykõrösi
városvezetésnek
és a polgároknak is, mert szépen
tartják városukat

Nagykõrös gyõzött! – röviden így foglalhatjuk össze a Virágos Magyarország országos környezetszépítõ verseny
jubileumi gáláját és azt, hogy idén a fõdíjat, az I. helyet Nagykõrös érte el. A
rendezvényt, melyet a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezett, számos hazai település vezetõje megtisztelte jelenlétével. Babák Mihály, a Békés megyei
Szarvas város FIDESZ-KDNP-s polgármestere, volt országgyûlési képviselõ,
2006-tól az Országgyûlés költségvetési, pénzügyi és számvevõszéki bizottság
tagja volt. Az Önkormányzati Hírek a
rendezvényen kérdezte Babák Mihály
polgármestert, alábbiakban ezt olvashatják.
ÖH: Járt-e már korábban szeretett
városunkban, Nagykõrösön?

Babák Mihály: Természetesen, de
nagyon sokat változott, nagyon szép
lett Nagykõrös. Gratulálok a városvezetésnek és a polgároknak is, mert szépen tartják városukat.
ÖH: Magyarország Kormánya támogatásával megújult a Múzeum, épül
a fedett, modern piaccsarnok, közel 70
utcát is leaszfaltoztunk pár év alatt, illetve az Arany-család szobrát is felavattuk. Mennyire tartja fontosnak
ezeket a fejlesztéseket egy város életében?
Babák Mihály: Én úgy gondolom,
hogy egy városnak a történelmét azt
tisztelnie kell és a múltból tanulni lehet
a jövõt illetõen, és jó érzésûek, jó ízlésûek voltak korábban is a nagykõrösiek
és ezt most revitalizálják, újraéled
Nagykõrös. Én nagyon büszke vagyok
Nagykõrösre, gratulálok mindenkinek,
mert szép a város.
ÖH: Idén ünnepeljük Nagykõrös
várossá válásának 650. évfordulóját.
Milyen érzései vannak ezzel kapcsolatban?
Babák Mihály: Milyen öreg város ez
a Nagykõrös… ugyanis Szarvas csak
300 éves, minket a török, az iszlám annak idején eltaszított és szétverte a mi
környékünket. Irigykedek a 650 évre,
egyébként jó öregnek lenni, én is öregszem, az ember mindig bölcsebb, hogy
ha idõsebb.

ÖH: Nagykõrös Város Önkormányzata elsõként a hazai települések között elutasította a Sargentini-jelentést
és biztosította kiállásáról Magyarország Kormányát. Mit gondol errõl?
Babák Mihály: Egy biztos, nekünk,
magyaroknak véleményünk van. Ez a
mi hazánk, megcsonkított, pici haza, de
a mienk. Van nekünk itt egymást segíteni való dolgunk és mindenki vívja ki
a saját szabadságát és a jobb életét ott,
ahol született. Egyébként nagy baromság az egész, hogy itt határok nélküli
valamit képzelnek el, mi az Európai
Unióba nem így léptünk be, hogy roszszabbak lesznek, mint az oroszok.
Azokról legalább annak idején tudtuk
milyenek, kiszámítottuk õket, de ezek
pénzügyi motivációk kapcsán gazdasági
érdeket hajtanak végre. Mi nem ezt az
Európát akartuk, hanem az „öreg Európát”, amit szeretünk és tisztelünk.
Nagykõrös így tette helyesen, hogy elutasította a jelentést és ezt a folyamatot is.
Jövõ heti lapszámunkban Borbás
Marcsival, a Virágos Magyarország
Verseny fõvédnökével készült rövid
interjúnkat olvashatják!
Az interjút készítette: Horváth Tibor

További információ
a www.korosikultura.hu honlapon,
a Kõrös Art Mozi menüpont alatt,
vagy a
facebookk.com/korosartmozi
web cím alatt!
Online jegyfoglalás:
artmozi.korosikultura.hu
XIII. évfolyam, 49. szám • 2018. december 7.
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Karácsonyra már biztos remek, aszfaltos úton
járhatnak a Temetõhegyi városrész lakói
Az ütemtervnek megfelelõen folyik tovább az útépítés a Temetõhegyi Városrészen. Lassan minden
utca burkolása elkészül. Az
aszfaltozást követi a padkarendezés, valamint az
elvezetõ árkok kiépítése.
Mint ahogyan azt megírtuk,
a lakosság kérésének megfelelõen közös, önkormányzati és lakossági öszszefogással épülnek az
aszfaltos utak a település
ezen részén. Vége a sárnak, és az ingatlanok értéke is megnõ a beruházásnak
köszönhetõen.
Nagykõrös ismét értéket
teremtett!
LV
Hirdetés

WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,

A

„ÉLNI JÓ” TERÁPIÁS
KEZELÉSEK

NAGYKÕRÖS VÁROS
HIVATALOS
HONLAPJÁN
FRISS HÍREKKEL,
KÉPGALÉRIÁKKAL,
FONTOS
INFORMÁCIÓKKAL
TALÁLKOZHAT!

• Szorongás, pánik, fóbiák
kezelése
• Párkapcsolati problémák
– válás
• Vezetõ beosztásúak
stresszkezelése
• „Kamasz gondok”
– tanulási nehézségek
• Nehéz élethelyzetek
stresszkezelése
• Hatékony fogyókúra
F. Deákné Balla Adrienn
asztrológus – kineziológus
Tel.: 06-20/2-674-846
www.lelkiegyensuly.hu

TEKINTSE MEG ÖN
IS AZ INTERNETEN!

Orvosi ügyelet telefonszáma:
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. december 3-tól
KÕRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598

53/350-377

Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján
Nagykõrös Város Önkormányzata
Kiadásért felelõs személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykoros.hu
Felelõs szerkesztõ: dr. Czira
Szabolcs, a szerkesztõbizottság
elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
18.1863 – Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Köves Béla
ügyvezetõ igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztõbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk idõpontja: hétfõ
12 óra.
Hirdetés

H

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér

2018. december 10-tõl
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134

2018. december 8-9-én
DR. BAKSAI FERENC
Nagykõrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06-20/914-13-33

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

2018. december 15-16-án
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykõrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
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Jótékonysági Szüreti Bál
-az Ifjúság és Kossuth Lajos úti óvoda szervezésében -

2018. október 20-án este került megrendezésre a Nagykõrösi Városi Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda két intézményének
Szülõi Szervezete által megrendezésre kerülõ Szüreti mulatsága. Helyszínül a Toldi
Miklós Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és
Kollégium aulája szolgált, ahol az óvoda
dolgozói alkalomhoz illõ dekorációval varázsoltak valódi szüreti hangulatot.
A bált a Relevé Táncegyesület két növendéke nyitotta: Hoffer Hanna és Holló-

XIII. évfolyam, 49. szám • 2018. december 7.

Zsadányi Norman, pop-musicalrevü kategóriájú elõadásukkal,
mellyel az Európa bajnokság elsõ
helyezettjei lettek. A fantasztikus
hangulatú tánc után a Kossuth Lajos úti óvoda Nyuszi nagycsoportosai adtak elõ egy meglepetés
mûsort, Száraz Erika és Polgárné
Szabó Zsuzsanna óvónõk és
Dávidné Illés Erika pedagógiai
asszisztens vezetésével, amivel va-

lódi „Pomade-hangulatot” varázsoltak a
színpadra.
Az ízletes vacsora után a talpalávalót a
Hangulat Együttes szolgáltatta.
Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében
köszönjük a vendégeknek, hogy megjelenésükkel, a szervezésben való részvétellel támogatták óvodáinkat. A befolyó összeget
intézményeink fejlesztésére és játékkészletének gyarapítására kívánjuk fordítani.
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak a szülõknek, helyi és vidéki vállalkozóknak, akik tombolanyeremény felajánlásaikkal emelték az est sikerének színvonalát.
Ifjúság és Kossuth Lajos úti óvoda
Hirdetés
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Idegen nyelvi verseny
és próbatétel a Kossuth iskolában
2018. november 23-án került
megrendezésre az V. Idegen nyelvi verseny a Nagykõrösi Kossuth
Lajos Általános Iskolában.
Öt évvel ezelõtt azzal a céllal indítottuk útjára a versenyt, hogy az általános
iskolás korú gyerekek is kipróbálhassák
nyelvtudásukat, vizsgarutint szerezhessenek, ami jól jön majd a felvételihez és
a nyelvvizsgához, valamint gyakorolhassák a prezentáció-készítést.
Két korosztályban, egyéni és csoportos kategóriákban hirdettük meg a versenyt, ahol már közel 130 diákot bírált
el a szakmai zsûri. A helyi általános iskolák és a gimnázium mellett Ceglédrõl és Jászkarajenõrõl is érkeztek gyerekek. (A versenyeredményeket alább
olvashatják.)
Az öt éves évforduló és a város 650.
születésnapja alkalmából egy új kezdeményezéssel is elõálltunk. Kortalanul és
versenyen kívül szóbeli elbeszélgetésre
invitáltuk a jelenlegi és egykori nyelvtanulókat, akik szerették volna kipróbálni, leporolni nyelvtudásukat. Õk öt
nyelv közül választhattak, angol, német, orosz, olasz és spanyol nyelvtanárok várták õket az emeleti termekben. Itt is közel 40 fõ meghallgatására
került sor. Voltak köztük általános és
középiskolások, valamint nyugdíjasok
is.
Egyetlen versenyzõ és felkészítõ tanár sem ment haza üres kézzel, az értékes ajándékokhoz iskolánk alapítványa, a Ceglédi Tankerület Központ, az
MM Publications Kiadó, a Klett Kiadó
és a Goethe Intézet is hozzájárult. A
kollégáknak gasztroajándékokkal kedveskedtünk.
Eltökélt szándékunk, hogy a jövõben
is megrendezzük a versenyt, s a visszajelzések, tapasztalatok azt mutatják,
hogy a kortalanul nyelvi próbatételre
ugyancsak igénye van a nagykõrösi lakosoknak.
Várunk mindenkit szeretettel jövõre
ugyanitt, nagyjából ugyanekkor!
EREDMÉNYEK:
Lapunk csak a nagykõrösi eredményeket közli, a teljes cikk megtalálható
a www.nagykoros.hu oldalon!
14

7-8. évfolyam német nyelv, egyéni
verseny
III. hely: Szunyogh Márk Zoltán
Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola
5-6. évfolyam angol nyelv, egyéni
verseny
III. hely: Fekete Boglárka Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola
7-8. évfolyam angol nyelv, egyéni
verseny
I. hely: Csete Jázmin Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola II. hely:
Olasz Brigitta Gerda Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola
5-6. évfolyam angol nyelv, csapatverseny
I. hely: Nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Tömösközi Viktória, Szentpéteri
Bence, Farkas Borbála, Nagy-Kõszegi
Kristóf
II. hely: Arany János Református Általános Iskola és Óvoda
Zombori Kira, Csákó Tamás, Gergely Tímea, Csécsy Botond
7-8. évfolyam angol nyelv, csapatverseny:
I. hely: Nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Birkás Bertalan, Szigetvári Hédi,
Bányai Réka Csenge, Lakatos Pál
III. hely: Arany János Református

Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Jeszenszky Márton, Tóth Benedek,
Vég Adél, Zombori Flóra
5-6. évfolyam német nyelv, csapatverseny
I. hely: Arany János Református Általános Iskola és Óvoda Perjési Panna,
Gyõrffy Virág, Bacsó Gergely, Kovács
András
II. hely: Nagykõrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola
Biczó Bianka, Palotai Marcell,
Bartha Gábor
III. hely: Nagykõrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola
Budai Csaba, Dencsik Krisztina,
Kovács Noémi, Patik Zsolt
7-8. évfolyam német nyelv, csapatverseny:
I. hely: Arany János Református Általános Iskola és Óvoda
Pácsa Henrietta, Ronkó Hédi, Kesztyûs Kíra, Bányai Barnabás
II. hely: Nagykõrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola
Erdélyi Nerina, Kis-Juhász Dániel,
Fogarasi Fanni Erzsébet, Rostás Orsolya
III. hely: Nagykõrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola
Kiszel Attila, Szabó Kálmán, Tóth Viktória, Benyik Dániel
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V. Nagykõrösi
Jótékonysági
Sportvacsora

A már hagyományokhoz híven ismét megrendezték
Nagykõrösön a Jótékonysági Sportvacsorát. A részletekrõl Godó Kata fõszervezõt kérdeztük, aki lapunknak elmondta, hogy:
„A kezdetektõl fogva arra
törekedtünk, hogy minél
több egyesület csatlakozzon
hozzánk, a Kõrös Judo
Sportegyesülethez. Igen, a
kezdeményezõk mi voltunk
Dr. Hajdú Lászlóval együtt,
de én hittem, hogy egyszer
eljön ez a nap, hogy a Kossuth iskolát megtöltjük. Kezdetben a célunk egy új tatami
vásárlása volt, hálisten meglett, így már versenyt is tudtunk szervezni, ami megint
csak bevételt hozott. Februárban már diákolimpiát is
rendezhetünk, ezt a jogot
nem minden városnak adják
oda, nekünk ez is sikerült.
A sportvacsorához elsõként a birkózók csatlakoztak, majd idén elõször már a
focisták is. Így már négyszá-

zan bálozhattunk. Bízunk
benne, hogy jövõre még többen leszünk, mert csakis öszszefogással lehet szép támogatást elérni.Úgy gondolom,
hogy egy szép és jó célú kezdeményezést indítottunk el,
mely még sok évig folytatódni fog.
Hiszem, hogy ezt a mostani bált is még sokáig emlegetni fogják, mert tényleg
nagyon jó hangulatúra sikeredett, aminek szívbõl örülünk!
Díszvendégeink voltak:
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, Szabóné Irházi
Zsuzsanna, Sebestyénné Angyal Zsuzsanna települési
képviselõk, Ambrus Zoltán
r. ezredes, Deák Gábor,
Utasi Eszter iskolaigazgatók,
Crown kft. képviseletében
Nagy Attila HR vezetõ, Szabó Balázs Kõrös Pipa kft.,
Simon János EU Építõ kft.,
és természetesen sportolóink, mert nélkülük, nem lett
volna ez az est.

XIII. évfolyam, 49. szám • 2018. december 7.

Az ízletes vacsorát Holló
Tibornak köszönhetjük, a jó
hangulatról Dj Barta Zsolt,
egri sporttársunk gondoskodott.
A tombola is értékes nyereményekkel várt minden jelenlévõt, a fõdíj egy 3 napos
prágai út volt, de mellette
Kopa László felajánlásában
egy sárkányrepülést is lehetett nyerni, valamint egy csodás vacsorát is a Geréby Kúriában. Nagyon sok nagykõrösi bolt, vállalkozó támogatott minket tombola felajánlással, amit nem gyõzünk
megköszönni. Ezt minden
sportoló nevében üzenem
nekik, KÖSZÖNJÜK! Nagyon sokat jelentett nekünk…
A bálon továbbá az összes
utánpótlásban dolgozó Kinizsi edzõ, az összes szakember
egész éves munkáját elismerték, az U7-es és az U9-es korosztályban Szabó Tamás és
Bogdán Béla edzõk vehettek
át díjakat. Az U11-es és az
U13-as korosztályban Marton Balázs edzõ kapott díjat.
Az U19-es korosztályban

pedig Aszódi Dávid edzõ
munkáját ismerték el. Ezeken felül külön is jutalmazták a felnõtt csapat edzõi
stábját, Dávid József kapusedzõt, Petró Zoltán másodedzõt és Halgas István vezetõedzõt. Elismerésben részesült Hajagos Hédi is, mint a
Kinizsi Szakosztály technikai
vezetõje.
Végül, a Kinizsi második
számú csapatát is és Lovas
Fülöp sportfotóst is jutalmazták.
A Röplabda Szakágnál
Fakan Melinda és Horváth
Gábor edzõk és Hugyecz Renáta erõnléti edzõ munkáját
díjazták.
Szintén díjazásban részesült
az egész éves teljesítménye
alapján a labdarúgó szakágban Sziládi Bence; a röplabda
szakágban pedig Vágó Cintia.
Õk Szabóné Irházi Zsuzsanna és Sebestyénné Angyal
Zsuzsanna települési képviselõk felajánlását kapták meg.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!
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Szépkorú köszöntése
Gödény Sándornét köszületésszöntötte
napja alkalmából dr.
Czira Szabolcs polgármester a Budai Kapu Étteremben. Az ünnepségen Illés Sándor települési képviselõ és felesége
is tiszteletüket tették.
Az ünnepelt a szeretõ
családtagok körében fogadta a városvezetõ köszöntését. Dr. Czira
Szabolcs polgármester
gratulációja mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait tartalmazó emléklapot is.

90.

Kalóz-karácsony
K alóz-karácsony
Az elmúlt évek hagyományaihoz hûen a
Dalmady Gyõzõ Óvoda, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2017 márciusa óta, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye az idei évben
is megrendezi karácsonyi ajándék mûsorát
a város óvodásai, iskolásai és lakói részére.
Ez lesz a 12. karácsonyi ajándékmûsorunk.
„Rejtett kincseink: Társadalmi integráció
és inklúzió a karácsony jegyében.”
Karácsonyi mûsorainkkal, az intézménnyel
szemben kialakult szemléletet szeretnénk
formálni, felhívni a figyelmet arra, hogy a hozzánk járó gyermekek is értékesek, tehetségesek. Megújulás veszi körül tevékenységünket,
hiszen minden évben valami mást kell felszínre
hozni és bizonyítani azt, hogy mi sem vagyunk
mások. Karácsonyi ajándékmûsoraink, mint
bázisintézményi jó gyakorlat legfontosabb
üzenetei: a társadalmi integráció, az esélyegyenlõség és a szemléletformálás.
Célunk, hogy elõadásaink alatt ne a fogyatékosság ténye jelenjen meg, hanem az
elmúlt évek pozitív példái alapján a színvonalas elõadás és a rengeteg munka, ami
mögötte van. Elõadásaink összeállítása
során fontos szempont, hogy tanulóink
képességeinek megfelelõen a verbalitás
helyett a mozgásokkal illusztrált elõadásmódra fektessünk nagyobb hangsúlyt, s
hogy a pedagógusok támogató jelenlétével
erõsítsük, bátorítsuk õket.
Üdvözlettel:Vizi Viktória

