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ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-én, csütörtökön, 9 órától 

tartja következő ülését a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

FIGYELEM! TÉLI REZSICSÖKKENTÉS!FIGYELEM! TÉLI REZSICSÖKKENTÉS!
AKI HATÁRIDŐRE LEADTA AZ IGÉNYBEJELENTŐ AKI HATÁRIDŐRE LEADTA AZ IGÉNYBEJELENTŐ 

LAPOT, AZ MÁR ÁTVEHETI AZ IGAZOLÁST!LAPOT, AZ MÁR ÁTVEHETI AZ IGAZOLÁST!

TÁJÉKOZTATÁS a téli rezsi-
csökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások egysze-
ri 12.000,-Ft összegű támogatá-
sára: Az igénybejelentésben meg-
jelölt tüzelőanyag forma átvételét 
megelőzően az önkormányzat 
részéről hivatalos igazolás kerül 
kiállításra, amely átvehető 2019. 
február 4. napjától személyesen, 
vagy jogszabályban meghatá-

rozott módon elkészített meg-
hatalmazás útján a Nagykőrösi 
Polgármesteri Hivatal Szabadság 
tér 4. /Szociális iroda épületében/ 
/hétfő: 09.00 – 17.00, kedd: 08.00 
– 15.00, szerda: 08.00 – 15.00, 
csütörtök: 08.00 – 15.00, péntek: 
08.00 – 12.00/, érvényes személy-
azonosító igazolvány és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány egyi-
dejű bemutatása mellett.

A kapott igazolást a Kaszap 
Tüzép (Kaszap Kft.) nagykő-

rösi telephelyén tudja beválta-
ni a korábban igényelt tüzelőre 
vonatkozóan. A Kaszap Tüzép 
közbeszerzés útján került kivá-
lasztásra. A szerződést február 
1-jén írta alá dr. Czira Szabolcs 
polgármester és ifj. Kaszap Zol-
tán, a vállalkozás képviseletében.

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester a téli rezsicsökkentéssel 
kapcsolatban lapunknak el-
mondta: „Magyarország Kor-
mányá val közösen sikerült ezt 

az újabb sikert elérni, hogy 
azok a családok is részesül het-
nek a 12.000 Ft összegű tá mo-
ga tás ban, akik nem vezetékes 
gáz zal vagy távhővel f űtenek. 
Együtt, összefogással ismét sikert 
érhettünk el, amit a Kormány és a 
városvezetés megígért, azt betar-
totta. Továbbra is számíthatnak 
a Magyar Kormány és a nagykő-
rösi városvezetés támogatására 
a nagykőrösi polgárok!”

Horváth Tibor

Sok nagykőrösi már az első napon átvette az igazolást, mindenki örül a támogatásnak…

Két nap alatt lapzártánkig 249-en vették át az igazolást
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Gyász
Zöldi Ferencné sz. Marosi Gizella /tanító/ (1935)

Zatykó László (1938)

Csehi Ferenc (1955)

Balog András Lajos (1939)

Megemlékezés
Cseh Béláné halálának 10. évfordulójára

Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok,/

Hiszen napként az égen Nektek ragyogok!

Ha szép idő van, s kék az ég,/Jusson eszetekbe sok szép emlék.

Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,/inkább a szép dolgokon kacagjatok!

Ha telihold van, az értetek ragyog,/s azt jelenti, hogy boldog vagyok.

Ha hulló csillag száll az éjféli égen,/Akkor mondjatok egy imát értem. 

Én is imát mondok majd Értetek,/hogy boldog lehessen szívetek,

 Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,/Hisz szívetekben jó helyen vagyok! 

Soha el nem múló szeretettel gondol Rád:

Férjed, Fiaid és Unokái

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a kedves rokonoknak, 

barátoknak, akik testvérem és nagybátyám

KISS IMRE
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Külön köszönet a Humánszolgáltató Központ munkatársainak, 

a Szolnoki úti Nagykőrös Temetkezés dolgozóinak, valamint 

Wolf Ferenc Doktor úrnak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk,

IDŐS MOLNÁR FERENC
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek 

és jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették. 

Köszönettel:

Szerető családja

A CEGLÉD RÁDIÓ FM92.5 VENDÉGE A CEGLÉD RÁDIÓ FM92.5 VENDÉGE 
VOLT NAGYKŐRÖS POLGÁRMESTEREVOLT NAGYKŐRÖS POLGÁRMESTERE

Az Entente Florale Europe 

nemzetközi virágos ver-

seny nagykőrösi részvételé-

vel kap cso lat ban adott in-

terjút a Ceg léd Rádiónak 

dr. Czira Sza bolcs, városunk 

polgár mes tere. 

Mint az köztudott, Nagykőrös 

ta valy megnyerte a Virágos 

Magyar or szág országos ver-

senyt és emellett azt a meg tisz-

tel te tést is, hogy településünk 

kép vi sel he ti Magyarországot 

az eu ró pai szintű versenyben. 

A vá ros ve ze tő emellett termé-

szet esen a folyamatban lévő 

nagy kő rösi beruházásokról, 

ter vek ről is beszámolt, például 

a piac csarnok építéséről, illetve 

a pá lyá za ti sikert elért, előttünk 

ál ló nagyberuházásokról, úgy, 

mint a Bárány u.-i lakótelep 

úthálózatának felújítása vagy 

a Kecskeméti úti járdaépítés, a 

városközponttól a Kálvin térig. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-

mester röviden ismertette a 

kiemelt városi rendezvénye-

ket, vásárokat is a Cegléd Rá-

diónak adott interjújában.

További részletek az 

Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook oldalán!

 HT

 ELVESZETT PÉNZTÁRCA 
KERESI GAZDÁJÁT

Olvasónk: Január 14-én a Deák téren találtam 
egy pénztárcát. Jogos tulajdonosának 
visszaadom, amennyiben megmondja 

a tárca formáját, színét, tartalmát.

Ha úgy gondolja, hogy az Öné, 
kérjük, írjon nekünk ide: 

szerkesztoseg@nagykorosma.hu
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Piacfejlesztés: Korszerű, gyönyörű épületet 
alkot Nagykőrös a jelennek és az utókornak

Néhány héten belül elkészül a 

nagykőrösi piaccsarnok, mely 

beruházás után az ősterme-

lőknek és kereskedőknek a 

téli időszakban sem kell majd 

a szabad ég alatt árusítaniuk. 

Lapinformációink szerint a 

beltéri pavilonokra igen nagy 

a kereslet a kereskedők részé-

ről. 

Az épület a modern kor köve-

tel ményeinek mindenben meg-

fe le lő, funkcionálisan a legjobb 

kialakítású, egyedi kivitelű lesz. 

A héten a hőszigetelési, festési 

munkálatok zajlanak, és hama-

rosan a kinti terület környezet-

ren de zése is megkezdődik. 

Komp lett brigádok dolgoznak 

a mun ka területen. A beruhá-

zást az EU Építő Kft., helyi vál-

lal ko zás végzi, ezzel sok nagy-

kő rö si lakosnak adnak mun kát. 

Az építkezést hétről hét re sze-

mélyesen is figyelemmel kíséri 

a helyszínen dr. Czira Sza bolcs 

polgármester, akivel most a Ceg-

léd Televízió munkatár sai is kilá-

togattak a beruházás helyszínére. 

A városvezető interjút adott a 

TV-nek, melyet Önök is meg-

tekinthetnek a CTV internetes 

oldalán. 

Lőrinczy Veronika
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„HÍRES MAGYAROK NYOMÁBAN”, 
A JÓ HANGULAT ÚTJÁN…

A Nővérbálra érkezőknek ter-
mészetes, hogy minden évben 
valamilyen tematika köré épül 
fel az esemény. Az idei, immár 
27. Nővérbál a „Híres magyarok 
nyomában” mottót kapta. A Tol-
di iskola aulájában ennek és a bál 
mindig magasra tett mércéjének 
megfelelően, szépen, magyaros 
motívumokkal díszített aszta-
lok várták a vendégeket. A szép 
számmal érkező báli közönség 
tagjai között többen az est tema-
tikájához illeszkedő öltözékben 
érkeztek. Miként a felszolgált 
Új házy tyúkhúsleves, vagy 
Szent györ gyi Albert és Arany 

Já nos kedvenc étele, a csirke-
pap rikás galuskával, vagy a 
B menüben kínált Széchenyi 
módra sütött csülök és a desz-
szertként felszolgált Rákóczi 
túrós is újabb és újabb lépése-
ket jelentettek a régi híres ma-
gyarok nyomán, a szervezők 
által gondosan előkészített ki-
váló hangulathoz vezető úton. 
A megjelenteket dr. Czira Sza-
bolcs, Nagykőrös polgármestere, 
dr. Hirdi Henriett Éva, a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara alapellátásért felelős al-
elnök, Minya Tünde, a Magyar 
Ápolási Egyesület és végül, de 

nem utolsó sorban a nagykő-
rösi kórház főigazgatója, Tankó 
Ágota köszöntötte. Az ünnepé-
lyes megnyitót Dobóczi Csaba 
mottóhoz illeszkedő dalokból 
összeállított csokra és a vacsora 
követte. Nincs bál zene nélkül, 
melynek ez alkalommal Varga 
Péter és zenekara volt a felelőse. 
Hallhatóan és láthatóan komo-
lyan is vették feladatukat, hiszen 
a felcsendült dallamok táncra 
csábították a bál közönségét.

A nagykőrösi Nővérbálok 
hagyományaihoz nem csak a jó 
szervezettség, az igényesség, de 
a kórházi dolgozók meglepe-

tésműsora is hozzátartozik. Az 
idei évben, ha már a „Híres ma-
gyarok nyomában” jártak, mi is 
lehetett volna jobban illeszke-
dő, mint a bemutatott csárdás?

A jegyek és a tombolák vá-
sárlásával ebben az esztendő-
ben is a Minőségi Betegellátás 
Alapítványt támogatták, s le-
het-e ennél jobb párosítás, ami-
kor egy jó célt támogat valaki 
és közben egy remek hangulatú 
esten vesz részt? 

Tekintsék meg képgalérián-
kat az Önkormányzati Hírek 

facebook oldalán!
Fotók: -sz-
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TÁMOGASSA ADÓJA 
1%-ÁVAL

Nagykőrös Városért Közalapítványát
Székhely: 2750 Nagykőrös Szabadság tér 5. 

Adószáma: 18700310-1-13
Köszönjük!

KAPCSOLÓDJON BE ÖN IS KAPCSOLÓDJON BE ÖN IS 
A VÁROS SZÉPÍTÉSÉBE!A VÁROS SZÉPÍTÉSÉBE!

A tavalyi év egyik óriási győ-

zelme volt, hogy Nagykőrös 

megnyerte a 25. Virágos Ma-

gyarország országos környe-

zetszépítő versenyt. E mellett 

a díjátadó gálára is városunk-

ban kerülhetett sor, illetve jogot 

nyertünk arra, hogy Magyaror-

szágot képviselve induljunk neki 

a nemzetközi megmérettetésnek 

az Entente Florale Europe (EFE) 

versenyen. 

Az EFE Spring meetingen, 

február 2-án, Eindhoven-ben 

eldőlt a végleges dátum, vagy-

is az, hogy városunkba mikor 

látogat a nemzetközi zsűri: 

2019. Július 2-án, 

kedden fogják Nagykőröst zsű-

rizni a szakemberek. Ez egy óri-

ási esemény Nagykőrös életében, 

egy rangos nemzetközi szintű 

megmérettetésen képviselhetjük 

hazánkat, Magyarországot. 

Fogjunk össze és tegyük 

együtt szebbé városunkat, az 

otthonaink előtti területet!  Kér-

jük, hogy közös tenni akarással, 

a lakókörnyezet szépítésével, 

virágosításával Ön is járuljon 

hozzá egy olyan városkép ki-

alakításához, mely méltókép-

pen képviselheti városunkat és 

hazánkat Európában. Egy elül-

tetett virág egy lépés az újabb 

közös győzelmünk irányába!

Nagykőrös – „Zöld város az 

ország szívében”

Horváth Tibora végglelegeges dátu , vagy orváth ibor

ÁLMODD MEG TE ÁÁÁÁÁLLLMMMMMMOOOODDD MEEEEGGG TTTEEEEE 
A VIRÁGOS NAGYKŐRÖS LOGÓJÁT!AAA VVVVIIIRÁÁÁÁGOOOS NNNAGYYKKŐRÖSS LLOOOGGÓJJJÁÁÁTT!!

Kedves Gyermekek, Fiatalok!KKeeddvveess GGyyeermekekk,, FFiaattaaloookk!
Szeretett Nagykőrösünk nem csak a Virágos Magyarország 2018 

verseny fődíját nyerte el év végén, de megkapta a jogot is, hogy 

2019-ben képviselhesse hazánkat az „Entente Florale Europe” 

nemzetközi versenyen.

ENNEK SIKERÉHEZ KÉRJÜK EEENNNNNNEEKKK SSIIIKERRÉÉHEZZZ KKÉÉÉRRRJÜÜÜKKK 
A TI SEGÍTSÉGETEKET. AA TTTI SSEEGÍTSSÉÉGETTTEEKKKEET.. 

ÁLMODJÁTOK MEG TI AZT ÁÁÁÁLLMMMMOOODDJJJÁTOOKK MEGGG TTTI AAAZZTTT 
A LOGÓT 2019. FEBRUÁR 11-AAAA LLOOOOGÓÓÓTT 20199. FEBRRUUUÁÁRRR 11111---

IG, MELY A VERSENY SORÁN IIGGG,,, MMMMELLLYY AA VEERRSENNNYY SSSORRÁÁÁNNN 
NAGYKŐRÖS JELKÉPE LESZ.NNNAAAAGYYYYKKKŐŐRRRÖS JJEELKÉÉÉPPEEE LEESSSZZZZ.
További részletek előző lapszámainkban és az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook oldalán!
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Hirdetés

Megkezdődtek a Kecskeméti úti 
járdaépítés előkészítő munkálatai

A napokban megkezdődtek a 

nagyszabású újabb beruházás 

előkészületi munkálatai a Kecs-

keméti úton a körforgalomtól 

a piacig. Ahogyan lapunk arról 

beszámolt, Nagykőrös Város 

Önkormányzata az „Önkor-

mányzati fejlesztések 2018.” 

pályázaton nyert el miniszteri 

döntéssel 30 millió forintos visz-

sza nem térítendő támogatást, 

melyet jelentős, 20 millió forin-

tos önerővel egészít ki a telepü-

lés saját költségvetéséből. Így a 

fejlesztés tervezett összértéke 50 

millió forint. A beruházást a la-

kossági és intézményi igények 

teszik különösen indokolttá. Az 

említett szakaszon új kerékpártá-

maszok is kihelyezésre kerülnek. 

Az elnyert 30 millió forintos tá-

mogatás a lehető legmagasabb 

összeg, melyet ebben a pályá-

zatban odaítélhettek a döntés-

hozók. Hamarosan újabb fontos 

fejlesztés valósul meg Nagykő-

rösön, mellyel, épül, szépül a 

Város, az itt élők érdekében. 

Első szakaszban szükséges a 

területen lévő elöregedett, bal-

esetveszélyes fák eltávolítása, 

melyek sajnos a jelenlegi járdát 

is tönkretették az évek során, 

a gyökérzetük felpúposította 

a járófelületet. Vágó Csaba, a 

Nagykőrösi Szolgáltató Központ 

munkatársa lapunknak elmond-

ta, hogy forgalomkorlátozások 

mellett veszik ki az idős fákat, 

melyek állapota jelentősen ká-

rosodott volt, és folyamatos 

balesetveszélyt jelentettek. 

Ezen kívül Nagykőrös több 

pontján folyik a fák tél végi 

gallyazása, megifjítása annak 

érdekében, hogy a későbbiek-

ben ne okozzanak balesetet, és 

a lehető legszebbek, legegészsé-

gesebbek legyenek. 

 LV
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NAGYKÔRÖS TOVÁBB 
ÉPÍTKEZIK, FEJLÔDIK! 

Ennek biztosítéka és bizonyítéka az idei 
költségvetés elôterjesztése!

Ahogyan lapunk arról beszá-
molt, a fejlődés és a fejleszté-
sek költségvetése lesz a 2019-es 
büdzsé Nagykőrösön. Amit 
elkezdett a nagykőrösi városve-
zetés, azt folytatja, ahogyan meg-
ígérte. Nagykőrös Város Ön kor-
mány zat bizottságai össze vont 
ülésen tárgyalták a 2019-es 
költségvetési tervezetet, és azt 
elfogadták. Kérdés, észrevétel, 
felszólalás a témában nem hang-
zott el. Ez is jelzi azt, hogy a költ-
ség ve té si tervezet egyértelmű en 
átlátható, benne rengeteg fej-
lesz tés, beruházás, támogatás 
szerepel. Az önkormány zat idei 
ter vezett költségve té si bevétele: 
2.883.650.000 Ft, az előző 
évi költségvetési maradvány 
1.140.870.000 Ft, költségve-
tési kiadása 3.980.654.000 Ft. 
A tárgy évi kiadásokat így teljes 
mértékben fedezik a bevételek, 
külső finanszírozás (hitel) igény-
bevételére nincs szükség. Nagy-
kőrös Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete február 14-én 
tárgyalja a városi költségvetést. 

Összesen 738 millió 412 
ezer forintot terveztek be be-
ruházásokra, felújításokra pe-
dig 81 millió 500 ezer forintot. 
Több nyertes pályázatból tör-
ténő beruházás is lesz, így pél-
dául a Bárány úti lakótelepen 
utak és járdák építése, melyre a 
pályázaton elnyert összeg mel-
lett 30 millió forintot terveztek 
be, a Kecskeméti úti járdafel-
újítási projekt pedig 50 millió 
forintból valósulhat meg, a 
30 millió forintos támogatás 
mellé 20 mil lió forint önerőt 
biztosít a város. Folyamatban 
van a piacberuházás, mely egy 
nyertes pályázatból valósul meg. 
A Kálvin téri piac kereskedelmi 
épületének és környezetrende-
zésének kivitelezésére vonat-
kozó beruházást 379  millió 
598 ezer forinttal egészíti ki az 
Önkormnyzat a költségvetés 
alapján. Nagykőrös Város Ön-
kormányzat 2019-ben céltartalé-
kot is képzett az idei beruházá-
sokhoz, pályázatokhoz, összesen 
108 000 000 forint értékben.

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Megnevezés Összeg Ft-ban

Nagykőrösi Városi Óvoda 1 740 000

Kinizsi SE futball székház építés – Ceglédi út 26. (önkormányzati önerő) 88 784 508

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ - (földszinti vizesblokk felújí-
tása) 4 500 000

Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása 23 500 000

Ceglédi út 7. parkoló felújítás 3 500 000

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI 

ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

Megnevezés Összeg Ft-ban

Jó tanuló, jó sportoló cím adományozása 150 000

Év sportolója díj adományozása 100 000

Nyári prevenciós tábor 900 000

Bursa Hungarica ösztöndíj 3 000 000

„Tehetséggondozás kiszélesítése” ösztöndíj pályázat 500 000

Sportszervezetek támogatása 10 000 000

Kulturális civil programok támogatása 4 000 000

70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása 2 000 000

Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás 5 000 000

Fentiek mellett a város gondos gazdaként kezeli, tartja karban az épü-

leteit, intézményeit. Ennek megfelelően többek között az alábbi tételek 

kerültek betervezésre ennél a jogcímnél: 

Az önkormányzat több nemes célt, civil szervezeteket, jó tanulókat is tá-

mogat, többek között az alábbi módon:

Összességében elmondha-

tó, hogy a 2019-es városi költ-

ségvetés, amennyiben február 

közepén azt elfogadja a képvi-

selő- testület, annak a biztosí-

téka lesz, hogy tovább építkez-

zen, fejlődhessen Nagykőrös.

Lőrinczy Veronika

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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Szépkorú köszöntéseSzépkorú köszöntése
95. születésnapját ünnepelte február 
elején SZALAI LÁSZLÓ, akit családja, 
valamint dr. Czira Szabolcs polgármes-

ter és a Kisgazda Polgári Egyesület nevé-
ben Nagy Balázs is jókívánságok sorával 
köszöntött . 

Isten éltesse sokáig egészségben, 
boldogságban, szerető családja 

körében Laci bácsit!

Tetten érték a nagykőrösi sorozatbetörőket
– Fiatalkorú is van köztük

A Nagykőrösi Rendőrkapi-

tányság Bűnügyi Osztálya 

lopás bűntett és lopás vétség 

elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt folytat nyomo-

zást két helyi férfi és fiatalkorú 

társuk ellen.  A nyomozás je-

lenlegi adatai szerint A. Chris-

tofer és 17 éves társa 2019. feb-

ruár 2-án 18 óra 55 perc körüli 

időben egy Nagykőrös, Kárpát 

utca és Tabán utca keresztező-

désében parkoló gépkocsiból 

szerszámgépeket tulajdonított 

el. Cselekményük közben 

őket a nagykőrösi rendőrök 

tetten érték, elfogták és a ren-

dőrkapitányságra előállítot-

ták. A nyomozók a 26 éves 

férfit és fiatalkorú társát gya-

núsítottként kihallgatták.

A nyomozás adatai alapján 

a 26 éves férfi és a 17 éves fiú 

megalapozottan gyanúsítha-

tóak azzal is, hogy harmadik 

társukkal, K. Dániellel 2019. 

január 27-én egy nagykőrösi 

családi ház garázsába betörtek 

és onnan szerszámgépeket, 

műszaki cikkeket és gázpa-

lackot tulajdonítottak el.

A nyomozók a gyanúsítot-

tak otthonában tartott kuta-

tások során több, feltehetően 

bűncselekményből származó 

tárgyat találtak és foglaltak 

le.

A három helyi lakos ellen 

a Nagykőrösi Rendőrkapi-

tányság lopás vétség és lopás 

bűntett elkövetésének megala-

pozott gyanúja miatt folytat-

ja az eljárást, melynek során 

vizsgálják azt is, hogy további 

bűncselekmények elkövetésé-

vel összefüggésbe hozhatók-e a 

gyanúsítottak.

-rendőrségi információ- 
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Hirdetés

A TELEKOM MAXIMÁLIS 
SEBESSÉGŰ HÁLÓZATÁVAL 
CSODÁKRA LEHETSZ KÉPES

2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű használatával. 
Kínált feltöltési sebesség 1000 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.

Keresd Telekom üzletünket a Ceglédi út 7. szám alatt!

További információ: telekom.hu/fejlesztes

MÁR NAGYKŐRÖSÖN IS
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Hirdetés

M O Z I M Ű S O R
2018. február 7.; 11.; 12. 

14 óra  Salvador Dalí – A halhatatlanság nyomában 

(színes, angol nyelvű , spanyol dokumentumfi lm)

16 óra Instant Család (színes, szinkronizált, amerikai vígjáték)

18 óra Üveg (színes, szinkronizált, amerikai thriller)

2018. február 8.; 9.; 10.

14 óra  Ralph lezúzza a netet 

(színes, szinkronizált, amerikai családi animációs fi lm)

16 óra  Egy kutya hazatér 

(színes, szinkronizált, amerikai családi kalandfi lm)

18 óra Üveg

2018. február 14.

16 óra  A kedvenc (színes, angol nyelvű ír-angol-amerikai 

történelmi film)

18 óra  Egy kutya hazatér

2018. február 15.; 16.

14 óra Kókusz Kokó, a kis sárkány 2. 

 (színes, szinkronizált, német animációs kalandfi lm)

16 óra  Két királynő (színes, angol nyelvű, angol életrajzi dráma)

18 óra  Egy kutya hazatér

2018. február 17. 

14 órától 18 óráig: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL – NAPPAL – 

Bemutatkozik a Kőrös Art Mozi – Mesék a nagyvilágból 

és filmelőzetesek vetítése. A rendezvényre a belépés ingyenes!

18 óra   A kedvenc

2018. február 18.; 19.

14 óra Salvador Dalí – A halhatatlanság nyomában

16 óra Egy kutya hazatér

18 óra  A kedvenc

További információ a www.korosikultura.hu honlapon, a Kőrös Art Mozi 

menüpont alatt, vagy a facebook.com/korosartmozi web cím alatt! 

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu 

MEGHÍVÓ

S ok szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves Családját a

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 

hangversenytermében 

2019. február 14-én (csütörtök) 17 órai 

kezdettel megrendezésre kerülő

Bálint napi farsangi 
koncertünkre,

melyen fellépnek iskolánk pedagógusai.

Sok szeretettel várjuk Nagykőrös város 

zeneszerető közönségét! 

A belépés díjtalan, de köszönettel vesszük, 

ha pártolójegy vásárlásával támogatja iskolánk 

Zeneszerető Gyerekek Alapítványát!

 ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet állást hirdet 

beteghordói munkakör betöltésére. 
Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség; egészségügyi al-

kalmasság; magyar állampolgárság; büntetlen előélet, melynek igazo-

lása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Csépleő Viktória ápolási igazgatótól kérhetnek tel: 53/351-761.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nagy-

kőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet címére történő 

megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) vagy Személyesen. 
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A 30 éves múlttal rendelkező 
Grapevine tánciskolát mostani 
vezetője, Huszár Ildikó alapítot-
ta. Ildikó bronz érdemkeresztes 
táncpedagógus, aki a Nagykő-
rösi Arany János Református 
Gimnázium tanulója volt. Hu-
szár Ildikó korábban akkori 
párjával, Varga Attilával Világ 
és Európa bajnokságot nyert. Ők 
Ki mit tud győztesek is voltak, 
a nagyvilágot bejárt népszerű 
táncosok. Mindezt a hatalmas 
tudást adja át Ildikó növendé-
keinek. Huszár Ildikó neve jól 
ismert a táncszakmában. A na-
pokban nagy sikerű gálamű-
sorral ünnepelték születésnap-
jukat Kecskeméten, ahol Ildikó 

is fellépett növendékeivel. 
A három évtized alatt több 

ezer gyermekkel és felnőttel 
szerettette meg a táncot Huszár 
Ildikó. A legtöbben megragad-
tak amatőr szinten, de a tánc 
életük meghatározó részévé 
vált. Jó néhányan azonban 
profi szintre emelték tudásu-
kat és hazai, illetve nemzetközi 
porondon bizonyítják tehetsé-
güket. 

„Minden évben aktívan ver-
senyzünk, sok fellépésünk van, 
de azokat is sok szeretettel vár-
juk csapatunkba, akiket nem 
vonz a versenyzés, azokat, akik 
csak hobbiból szeretnének hoz-
zánk járni. Külön versenycso-

portjaink vannak a táncórákon. 
Célunk a szórakoztatás és a 
tánc szeretetének terjesztése 
mellett a minőségi test-koor-
dináció képzés, ritmusérzék 
fejlesztés és az akrobatika ele-
meinek megtanítása. Táncis-
kolánk próbál minél szélesebb 
körű „táncétlappal„ szolgálni 
annak érdekében, hogy minden-
ki megtalálja azt, ami neki legin-
kább tetszik, amiben felfedezheti 
önmagát. A tánc egy önkifejező 
forma, ami az élet minden te-
rületén fontos szerepet tölt be, 
mivel a helyes testtartás vagy a 
jó koordinációs készségek nem 
csak a színpadon válnak hasz-
nossá.  Mindezen felül, aki elsa-

játítja teste bűvöletét, a kedvenc 
zenéjének hallgatása közben egy 
magasabb szintre léphet. Min-
denkit sok szeretettel várunk kis 
csapatunkba Nagykőrösön is!„ 
- mondta el lapunknak Huszár 
Ildikó.

Nagykőrösön is lehet tehát 
csatlakozni hozzájuk, helyben 
is van táncoktatás, a Dalmady 
Győző utca 6. szám alatt. 8-12 
éves és 12-20 éves korosztá-
lyokba hirdetnek most felvé-
telt, Hip Hop, Modern show 
tánc és Hastánc kategóriában.  

Érdeklődni a részletekről a 
tánciskola vezetőjénél, 
Huszár Ildikónál lehet: 

20/994-72-02

SEGÍTSÜNK KÖZÖSEN 
a nagykőrösi tűz károsultjainak!

Bizonyára Ön is értesült arról, hogy egy nagykőrösi 
család háza a Magas utcában, a napokban egy pusztító 

tűz következtében lakhatatlanná vált.

Fogjunk most össze, hogy 

Királyfi  Gyula és Családja újrakezdhesse!

Most minden segítség jól jön a szerencsétlenül 
járt nagykőrösi lakosoknak.

Kérjük, amennyiben Ön is segítene ne-
kik, és támogatná Őket az újrakezdés-

ben, a Nagykőrös Városért Közalapítvány 
számlaszámára küldje el anyagi segítségét:

10918001-00000017-88050007
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel az alábbit: 

’SEGÍTSÜNK AZ ÚJRAKEZDÉSBEN’
Nagykőrös Városért Közalapítvány Kuratóriuma

A Kőrös Art Moziban A Kőrös Art Moziban 
jártak a Dalmadysokjártak a Dalmadysok

2019. január 24 - én csütörtökön moziban jártunk. 2017 óta, hagyo-
mányt teremtve közös mozizással kezdjük az új esztendőt és zárjuk 
a tanév első félévét. Harmadik alkalommal a „Jönnek a kacsák” 
című vígjáték/kalandfilmet tekintettük meg a Kőrös Art Mozi-ban. 

Köszönjük a Diákönkormányzat támogatását! 
Nagyon jól éreztük magunkat. Visszatérünk!

 Vizi Viktória
Hirdetés

Már Nagykőrösön is! Legyél Te is a nagy múltú, 
sikeres Grapevine Tánciskola növendéke!
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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

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

2019. február 4-től 

ARANY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Szabadság tér 11. 

Tel.: 53/350-366

2019. február 11-től 

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Kecskeméti út 18. 

Tel.: 53/350-182

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. február 9-10-én

DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5.; 

Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50

2019. február 16-17-én

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44.; 

Tel.: 53/350-703

Hirdetés

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

Híreinket, képgalériáinkat kövesse 

nyomon továbbra is az

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves családját, barátait a Toldi Miklós 

Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szülői 

Közössége által szervezett jótékonysági

HÓVIRÁG-BÁLRA

Ideje: 2019. március 9. 19 óra
Helye: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Nagykőrös, Ceglédi út 24.

Zene: Kecskeméti Dénes és zenekara  Vacsorajegy ára: 3.800.- Ft/fő Támogatójegy ára: 500.- Ft/db

Menü:

A menü: előétel: fahéjas, dióval töltött sült alma, főétel: marhapörkölt, 

túrós csusza, savanyúság, sütemény: Rigójancsi tányérdesszert

B menü: előétel: fahéjas, dióval töltött sült alma, főétel: szezám-

magos rántott csirkemell, óvári sertésborda, steak burgonya, 

rizi-bizi, savanyúság, sütemény: Rigójancsi tányérdesszert

C menü: előétel: fahéjas, dióval töltött sült alma, főétel: rántott 

gomba, rántott sajt, rántott karfiol, tartármártás, steak burgo-

nya, rizi-bizi, sütemény: Rigójancsi tányérdesszert

A vacsorajegy a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium titkárságán 2019. február 28-ig 

megvásárolható: Tel: 06-53-351 922 

Amennyiben módjában áll, kérjük, támogassa a rendezvényt 

tombolatárggyal.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Szülői Közösség vezetősége
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Szorgos előkészületek után 2019. január 

19-én, szombaton 19 órai kezdettel ismét 

megrendezésre került óvodánk, a Nagy-

kőrösi Városi Óvoda Kárász utcai és Szi-

get utcai tagintézményének jótékonysági 

bálja. 

A helyszínt már második alkalommal a 

Toldi Miklós Élel mi szer ipari Szakgimnázi-

um, Szak kö zép iskola és Kollégium biz to sí-

totta, mint ahogy az ízletes, meleg és bőséges 

vacsorát is. 

A bál hangulatát a már ha gyo mánnyá vált 

óvodai dolgozók műsora tette színesebbé. 

A Csárdáskirálynő c. operett közismert 

dallamaira, korhű ruhában színvonalas 

táncot adtak elő. 

A jó hangulatról és a hajnalig tartó mu-

latozásról Dobos Zsolt és zenekara gondos-

kodott.

 Külön szeretnénk megköszönni a csodás 

estét, amit együtt tölthettünk el mindazok-

kal, akik részt vettek a vacsorán, és akik 

bármilyen formában támogatták óvodá-

inkat: tombola felajánlásaikkal, támogató 

jegy vásárlásával, süteménysütéssel.

Óvó nénik

Legjobb formáció különdíjjal tért 
haza a Relevé Táncegyesület

AMITA 2019.

Január 26-án immáron 16. 

alkalommal rendezték meg 

Budapesten az AMITA Dance 

Jam Országos Táncversenyt, 

melyen a Relevé Táncegyesület 

már 13. éve vesz részt kiváló 

eredményekkel. 

A nagy népszerűséget szer-

zett versenyre 269 produkció 

nevezett, 1421 táncos lépett 

a színpadra, jazz alapú, vagy 

hip hop alapú kategóriákban. 

A reggel 8-tól éjjel 2-ig tartó 

megmérettetésen a Relevé TSE 

7 koreográfiával versenyzett 

gyermek, felsős és középiskolás 

korosztályban.

Eredményeink:

•  Gyermek, Jazz, duó: Hoffer 

Hanna és Holló Zsadányi 

Norman: Ezüst fokozat

•  Gyermek, Jazz, Formáció: Ju-

nior Mini csoport: Bronz fo-

kozat 

•  Gyermek, Hip Hop Formá-

ció: Junior csoport: Arany 

fokozat, és Legjobb Formáció 

Különdíj

•  Felsős, Jazz, Formáció: Relevé 
Klub: bronz fokozat

•  Felsős Hip hop Formáció: 
Relevé Klub: Ezüst fokozat

•  Felsős Hip Hop Formáció: 
Junior Plusz csoport: Bronz 
fokozat

•  Középiskola, Jazz, Formáció, 
Exotic csoport: Ezüst fokozat

Gratulálunk 

a csoportoknak!

További lelkesedéssel 

készülünk a további 

versenyekre is, márciusban a 

Magyar Látványtánc Szövet-

ség Területi kvalifikációján 

folytatjuk a versenyszezont.
Tájékoztatta lapunkat 

Horváth Melinda 
táncpedagógus.

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÓTÉKONYSÁGI BÁL
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KÉT ÉREM MARADT ITTHON
Egy újabb sporteseménnyel gaz-
dagodott Nagykőrös, hiszen a 
Kőrös Judo SE szervezésében 
a Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola adott helyet a 
csak fiúk számára megrende-
zett 2019. évi Serdülő B Orszá-
gos Diákolimpiának. A versenyt 
meglátogatók 10 súlycsoportban 
129 induló – köztük 6 nagykőrösi 
- izgalmas küzdelmeit nézhették 
végig. A 2006-ban és 2007-ben 

születettek léptek szőnyegre ebben 
a korcsoportban. A Kőrös Judo SE 
versenyzői közül kellemes megle-
petésre Kovács Péter szerepelt a 
legjobban, aki a döntőben szen-
vedett csak vereséget és az előkelő 
második helyen zárt.  Budai Gá-
bor szintén remek versenyzéssel 
bronzérmet szerzett, míg Caiezza 
Ticiano az ötödik, M. Kiss József 
a hetedik helyen zárt. A 2007-ben 
született Török Csaba és Zsar-

nai Zsolt remekül küzdöttek, de 
egy évvel idősebb ellenfeleiktől 
vereséget szenvedtek, így nem 
értek el helyezést. A versenyre 42 
egyesületből érkeztek indulók, a 
nagykőrösiek a 9. helyen végez-
tek az éremtáblázaton. A gyors 
és zökkenőmentes lebonyolításért 
köszönet illeti a szülőket és az 
idősebb versenyzőket, akik össze-
fogásból ismét jelesre vizsgáztak, 
valamint további köszönet illeti a 

támogatókat, akik nagy segítsé-
get nyújtottak a verseny lebonyo-
lításában. Az egyesület továbbra 
is számít mindenkire, hiszen feb-
ruár 16-án és 17-én ismét jön a 
hagyományos Kőrös Kupa, mely 
évek óta a város egyik legnagyobb 
sporteseménye. 

KŐRÖS JUDO SE  
A támogatók listáját meg-

találja a www.nagykoros.hu 
oldalon!

Kovács Péter akció előtt
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A Pest Megyei Torna „B” Ka-

tegóriás Torna Diákolimpia 

a Nagykőrösi Kossuth Lajos 

Általános Iskola tornacsarno-

kában került megrendezésre 

2019. január 18-án.

EREDMÉNYEK:

Csapatverseny:

I. korcsoport (4 csapat)

I. Nagykőrösi Kossuth Lajos 

Általános Iskola: 71,7

Csapattagok: Gál Viktória, Asz-

talos Liliána Zorka, Sárvári 

Szófia, Tóbi Tímea, Ajtai Vanesz-

sza Borbála, Kovács Laura Betti-

na, Guttyán Gréta Mercédesz

Egyéni összetett verseny: II. 

helyezés: Tóbi Tímea, IV. helye-

zés: Sárvári Szófia; Felkészítő: 

Faragóné Kollár Éva

II. korcsoport (9 csapat)

I. Nagykőrösi Kossuth Lajos 

Általános Iskola: 107,7 

Csapattagok: Gulyás Patrícia, 

Szécsény Mercédesz, Valkai Na-

tália Iringó, Pletser Fanni, Kiss 

Mirella, Rostás Tifani, Bodzsár 

Linett, Bodzsár Atina; Egyéni 

összetett verseny: I. helyezés: 

Szécsény Mercédesz;

Felkészítő: Faragóné Kollár Éva

VI. Nagykőrösi II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola: 101,6

Csapattagok: Bálint Henrietta, 

Kósa-Fehér Lili Diána, Léhner 

Nikoletta, Rab Anna Rea, Szé-

les Olívia, Tekes Orsolya, Végh 
Emese Csenge;
Felkészítő: Csete Zoltánné

III-IV. korcsoport (8 csapat)
III. Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola: 107,8
Csapattagok: Buzsák Dorina, 
Sallai Anett Erzsébet, Pletser 
Lilla, Hertling Viktória, Fülep 
Fanni, Pap Dominika; Egyéni 
összetett verseny: IV. helyezés: 
Buzsák Dorina;
Felkészítő: Faragóné Kollár Éva 

IV. Nagykőrösi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola: 107,3
Csapattagok: Cziriák Andrea, 
Juhász Csenge Anna, Kerekes 
Bernadett, Rajnai Réka, Sziget-
vári Hédi, Várkonyi Dorina
Egyéni összetett verseny: IV. 
helyezés: Juhász Csenge;
Felkészítő: Csete Zoltánné

 Egyéni verseny: 
III-IV. korcsoport: 
II. Juhász Csenge; III. Cziriák 
Andrea; IV. Várkonyi Dorina, 
Rajnai Réka.

A megyei versenyek 1-3. he-
lyezett csapatai, az egyéni ver-

senyek 1-4. helyezettjei jutnak 

tovább az országos elődöntőbe. 

Amennyiben az egyéni 1-4. he-

lyezett a továbbjutó csapat tag-

ja, úgy a sorrendben következő 

egyéni versenyző jogosult in-

dulni. Azonos pontszám esetén 

mindenki továbbjut az országos 

elődöntőbe.

Takács Judit

Pest Megyei Diáksport Szövetség

körzeti szakreferens

DIÁKOLIMPIAI HÍREK

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!
Juhbeles virsli 1450,-/kg

Páros debreceni 1350,-/kg 

Lecsókolbász 890,-/kg

Hirdetés



16 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS


