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Ingyenes információs lap

KÜLÖNLEGES, EGYEDI TERVEK SZERINT
ÉPÜLT MEG A NAGYKÔRÖSI PIACCSARNOK

További részletek lapunk 4. és 5. oldalán!

Energiahatékony
Önkormányzat díjban
részesült városunk
Dr. Czira Szabolcs polgármester az energiatakarékossági világnapon,
március 6-án a Parlamentben vette át a Virtuális Erőmű Program keretében Nagykőrösnek megítélt elismerést.
További részletek lapunk 3. oldalán!

EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK
VÁLASZTÁSA 2019
INFORMÁCIÓ I.
Választási értesítők kiküldése

Mozgóurna igénylése személyesen

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

Mozgóurnát SZEMÉLYESEN 2019. március 21-étől a szavazást megelőző második
napon (pénteken) 16.00 óráig igényelhet.
Kérdése van a választással kapcsolatban?
Külföldön vagy nem a lakóhelye szerinti
szavazókörben szeretne szavazni, és ehhez
személyesen kíván kérelmet benyújtani?
Beadvánnyal fordulna a helyi választási
bizottsághoz a választással összefüggő
ügyben?

Átjelentkezés másik szavazókörbe
A 2019. május 26. napjára kitűzött
EP-választáshoz kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet 2019. március 21-től lehet
benyújtani.

Nagykőrös
E-MAIL CÍM:
nagykoros@nagykoros.hu
IRODA CÍME:
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
TELEFONSZÁM:
+36 53550300

A szavazás napja: 2019.
május 26.
Horváth Tibor

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Názáret Római Katolikus Óvoda (2750 Nagykőrös, Hősök tere 2.)
Önmagára és munkájára igényes, megbízható munkaerőt keres
UDVAROS munkakörben, részmunkaidőben.
Egyházi intézményünkbe katolikus vallását
gyakorló munkatársat keresünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
Csókáné Kovács Eszter óvodavezetőnél lehet
személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06/30-178 52 33 Tel: 06/53-351 967
Email: nazaretovink@gmail.com
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Gyász
Regdon Jánosné sz. Vincze Ilona (1931)
Tóth Ferencné sz. Magó Zsuzsanna (1936)
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ÚJABB ELISMERÉST
KAPOTT NAGYKŐRÖS

Energiahatékony Önkormányzat díjban
részesült városunk. Dr. Czira Szabolcs
polgármester az energiatakarékossági
világnapon, március 6-án a Parlament
felsőházi üléstermében vette át a Virtuális Erőmű Program keretében Nagykőrösnek megítélt elismerést. Az ünnepi
alkalmon beszédet mondott Dr. Áder
János köztársasági elnök, a Virtuális
Erőmű Program (VEP) fővédnöke, és
Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a VEP védnöke.
A VEP 10 éves jubileumát ünnepli
az idén, s immár a 6. legnagyobb hazai erőműként tartják számon, ma már
nemcsak Magyarország legnagyobb
zöld erőműve, hanem nemzetközileg
díjazott mintaprojekt is.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-i
ülésén László Ferenc települési képviselő ‒ Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 15/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ)
60.§ (1) bekezdése alapján ‒ széksértést követett el, mivel települési képviselőt sértő kifejezésekkel illetett. Az SZMSZ 60. § (3) bekezdésére figyelemmel 30.000.- forint rendbírsággal sújtotta.
A rendbírság összegének befizetésére nem került sor a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.
Nagykőrös, 2019. március 7.
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Dr. Nyíkos Sára
címzetes főjegyző

FIGYELEM!

Indul a lakossági
járdaépítést
támogató pályázat!
Nagykőrös Város Önkormányzat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága
lapzártánk után döntött a pályázat kiírásáról. Ennek keretében az elmúlt évek
gyakorlatának megfelelően támogatják a
lakossági járdaépítéseket. A 2017. évben
934 fm, 2018. évben összesen 1385 fm,
hosszon épült járda, pályázati támogatás
segítségével. A korábbi évek jelentős érdeklődése alapján folyamatosan növekvő
igény jelentkezik az önkormányzat által
meghirdetett lakossági járdaépítési pályázatra, amely során támogatandó a hiányzó és a meglévő, de rossz állapotú járdák
építése, felújítása. Az önkormányzat költségvetésében 5.000.000,- Ft fedezet áll
rendelkezésre a lakossági járdaépítések
támogatására. A pályázat utófinanszírozott, 1 méter széles járdák megépítéséhez kérhető támogatás.
Továbbra is támogatásra javasolt a
térkő burkolatú járdák építése is.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 17. szerda 15 óra
A pályázat benyújtás módja és helye:
- A pályázatot a Nagykőrös Város Önkormányzat honlapjáról letölthető, vagy a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal portáján kérhető járdaépítési kérelem formanyomtatvány teljes körű (a nem vonatkozó részek kihúzásával) kitöltésével lehet
leadni. A pályázat benyújtásának nincs
díja.
- A pályázatot a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban személyesen, a
műszaki irodán ügyfélfogadási időben
(H: 15.00-18.00, Sz: 7.30-15.00, P: 8.0012.00), vagy postai úton a 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. számra címezve
„Lakossági járdaépítés 2019.” címmel ellátva lehet benyújtani.
A támogatói döntést követően a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatala tájékoztatást küld a pályázók részére.
A pályázattal kapcsolatban további
információ az alábbi elérhetőségeken
kérhető:
- személyesen Búz Dávid, a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjénél
ügyfélfogadási időben (H: 15.00-18.00,
Sze: 7.30-15.00, P: 8.00-12.00)
- telefonon: 53/550-334
LV
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Különleges, egyedi tervek szerint
épült meg a funkcionálisan is
a kereskedők, őstermelők, vásárlók
minden igényét kiszolgáló
nagykőrösi piaccsarnok

Dr. Czira Szabolcs

Kis Miklós Zsolt

Földi László

Prof. Dr. Kiss Gyula

Március 8-án 12 óra 30 perckor
ünnepélyes keretek közt adták
át Nagykőrös legújabb büszkeségét, a fedett piaccsarnokot a
Kálvin téren. Köszöntötte a jelenlévőket dr. Czira Szabolcs,
Nagykőrös Város polgármestere;
Dr. Oravecz Márton, a NÉBIH
elnöke, Kis Miklós Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
alelnöke, valamint Földi László
országgyűlési képviselő.
Dr. Czira Szabolcs kiemelte:
„Egy olyan sikert, közös győzelmet érhettünk el, mely tovább
erősíti szeretett városunkat. Mi,
Nagykőrös értékteremtő közössége hiszünk Városunkban, hisszük,
hogy képesek vagyunk újabb és
újabb győzelmeket aratni, s egy
olyan várost hagyni gyermekeinkre, unokáinkra, mely életerős,
melyben boldogan élhetnek. Hiszünk Nagykőrösben. Tudjuk, a
szó kevés, tennünk kell a célok eléréséért, ezért napról napra azért
dolgozunk, hogy jobbá tegyük.
Ma, amikor ezen új piaccsarnokot átadjuk, fejet hajtunk, és tisztelgünk mindazon eleink előtt,
akik Nagykőröst, a mi szeretett
mezővárosunk földjét megművelték, munkájuk gyümölcséből
oly erős közösséget hoztak létre,
mely már 651. éve városi rangra
emelte…”

Áldást mondott Szabó Gábor
református lelkészelnök, a piaccsarnokot megáldotta Hernádi
László katolikus esperes-plébános. A beruházásra a forrást
Nagykőrös Városa egy kormányhatározatban rögzített döntés
alapján a Belügyminisztériummal megkötött támogatási okiratnak megfelelően kapta meg,
vissza nem térítendő támogatás
formájában. A Kálvin téri Piac
csarnoképületének és környezetrendezésének kivitelezésére
415 millió forint támogatásban
részesült a város. E mellé Nagykőrös Város Önkormányzat
önerőként saját költségvetésében jelentős önerőt is biztosított, melyet saját bevételeiből
fedezett.
Nagykőrös Város Önkormányzat és a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara együttműködésének
eredményeképpen az egyetem
hallgatói több tervet is készítettek korábban az új nagykőrösi piaccsarnokról. A végső
változatot széleskörű társadalmi
egyeztetés után választották ki.
Ennek megfelelően épült meg
a mostani létesítmény, melynek
tervezője a Kiss Járomi Építészeti és Belsőépítészeti Iroda Kft.
és Prof. Dr. Kiss Gyula DLA

Dr. Oravecz Márton
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Áldást mondott Szabó Gábor református lelkészelnök, a piaccsarnokot
megáldotta Hernádi László katolikus esperes- plébános

egyetemi tanár YBL és ICOMOS
‒ díjas építészmérnök, építész
szakvezető, dékánhelyettes. Az
épület teljesen egyedi arculatú,
egyedülálló az országban. A főhomlokzaton a bejárati nyílászárók a nagyméretű PIAC szót
formázzák távolabbról szemlélve. Professzor Dr. Kiss Gyula
tanszékvezető, Ybl díjas építészmérnök, az épület tervezője elmondta, hogy bízik abban, hogy
környezettudatosan működik
majd a nagykőrösi piaccsarnok.
Olyan időtálló építőanyagokat
használtak, melyeknek köszönhetően vélhetően ritkán kell
majd karbantartani azt. Kiemelte, hogy az üveg és az acél,
a kompozit anyagok azok, amik
időtállóak. „A piac is XXI. századi anyagokkal büszkélkedhet.
… Én azt gondolom, hogy ez a
piac nem megszokásból készült.”
A megnyitón a Nagykőrösi
Városi Óvoda csoportjának
műsorát, valamint a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános
Iskola 6. és 8. osztályának
néptáncbemutatóját is láthattuk.

A kivitelező egy helyi vállalkozás, az EU-ÉPÍTŐ Kft.
volt, mely sok nagykőrösi
munkavállalónak biztosított
munkalehetőséget. A korábban
több ütemben fejlesztett népszerű nagykőrösi piac a kormány
döntésével támogatott, mérföldkőnek tekinthető 21. századi
megújítása valósulhatott meg.
Az épület teljes alapterületében akadálymentes. Az áruszállítási és mozgatási útvonalak gondtalan biztosítása fő
szempont volt a tervezés során.
A modern gépészeti megoldásoknak megfelelően fűtést nem
tervezett a tervező, a csarnok
temperálási lehetőségének igénybevételével minimális energiafelhasználásra kerülhet sor. Napelemes rendszer került kiépítésre,
ennek köszönhetően az épület
alapvető energiaellátása nem
jár kiadással. Megvalósult a
piac környezetrendezése is, öszszesen 785 m2 térburkolat újult
meg az épület körül.
Polgármesteri Kabinet
Nagykőrös
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Aláírásgyűjtés a magyar mezőgazdaság
érdekében, a magyar gazdákért, az uniós
támogatások csökkentése ellen Nagykőrösön is!

Aláírásgyűjtési akcióval
szeretné nyomatékosítani a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a
Magosz, hogy ellenzik
a Közös Agrárpolitika
2020 utáni költségvetésének csökkentését. Varga Balázs falugazdász
lapunknak
elmondta,
hogy már eddig is nagyon sokan írták alá azt
a dokumentumot, melyben tiltakoznak a 2020
utáni agrártámogatások
csökkentése ellen.
Az aláírásokat május
3-ig gyűjtik, így Nagykő-

rösön a falugazdász irodában, a Szabadág tér 4.
szám alatt is várják mindazokat a gazdákat és azokat az állampolgárokat,
akik aláírásukkal is szeretnék segíteni a magyar
gazdákat, őstermelőket.
Az agrárium kiemelt szerepe
miatt nemzetgazdasági érdek is,
hogy ne csökkenjenek a fejlesztésekre rendelkezésre álló uniós
források, miközben az Európai Bizottság újabb klíma- és
környezetvédelmi előírásokhoz
kötné a támogatásokat ‒ hangsúlyozta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke. Elmondása szerint a bizottsági javaslat valamennyi tag-

államnak jutó agrártámogatást
csökkentené ‒ Magyarország
esetében ez nagyságrendileg
25-26 százalékos mínuszt jelentene. Ráadásul az agrártámogatások mindkét pillérét érintené a keretcsökkentés (az egyes
pillér normatív támogatásai
évi 420 milliárd forint jelenleg,
míg a vidékfejlesztési források
most 7 évre 1300 milliárd forintot tesznek ki), ami a területalapú támogatások esetében

az előzetes kalkulációk szerint
15 ezer forint lehet hektáronként ‒ vagyis a jelenlegi 70 ezer
helyett 55 ezer lenne ‒ jegyezte
meg az elnök.
Aki kíván ez ellen tenni, az
írja alá a fentieket ellenző
dokumentumot a nagykőrösi
falugazdász irodában!
Aláírásgyűjtés honlapja:
http://www.peticioamagyargazdakert.hu/
Lőrinczy Veronika/ NAK

Hirdetés

PÉNZKERESET

otthoni csomagolással, stb.
06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
06-209104517)

Hirdetés

Kolping iskola - elismerés

Minden „kolpingos” dolgozó
nagy örömére szolgált, hogy
egy kedves család jelölte az iskolát a Családháló 2018 általános iskolája díjra. A csaladhalo.
hu egy online magazin és érdekképviseleti közösség. Céljuk
nyilvános elismerésben részesíteni olyan intézményeket, szakembereket, akik 2018-ban munkájuk során különösen sokat,
vagy kiemelkedőt tettek a családokért, gyermekekért. Szavazatot lehetett leadni a Családháló
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honlapján február 18-ig. Ezúton illet mindenkit köszönet,
aki szavazott az iskolára!
2019. március 2-án Budapesten, a Benczúr Házban ünnepélyes keretek között az iskola
igazgatója, Lakatos András a
csaladhalo.hu főszerkesztőjétől,
Czefernek Lénától átvehette a
családháló elismerését a gyermekekért és családjaikért végzett
kiemelkedő, lelkiismeretes munkáért.
Ez a díj is egy visszaigazolás arra, hogy az iskolában
tanulókat minden nap egy
szeretetteljes, családias légkör
fogadja. Valamennyi itt dolgozó pedagógus vallja, hogy a
hittel végzett munka képes a
gyerekekben mélyebben lévő
értékek kibontására, számukra
a legnagyobb ajándék a diákok
öröme és boldogsága. Az iskola
névadójának, Adolf Kolping szavaival élve: „A tekintély forrása
a szeretet, amelyet a szív annál
készségesebben fogad el, minél
több jó cselekedettel párosul.”
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Nagyon szépen fejlesztjük
évről-évre a várost
MOZIMŰSOR
2019. március 15. /Ezen a napon a vetítésekre a belépés ingyenes!/
16 óra
Szegény gazdagok
(fekete-fehér magyar kalandﬁlm)
18 óra
Kincsem
(színes, magyar romantikus kalandﬁlm)

Dr. Czira Szabolcs polgármester a bukott ellenzék folyamatos kritikáira válaszolva
a következőket mondta a februári testületi ülésen: „Látszik, hogy mi valami nagyon
szépet alkotunk. Nagyon szépen fejlesztjük évről-évre a
várost és én büszke vagyok,
hogy ennek a csapatnak lehetek a vezetője, a Polgármesteri Hivatalban lévő

emberek segítik ezt a munkát
és azokra az eredményekre,
amit 2002 óta a város elért,
én nagyon-nagyon büszke
vagyok.” ‒ fogalmazott dr.
Czira Szabolcs polgármester.
Nézze videóinkat Ön is
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán!
Legyünk büszkék az összefogás sikereire!
Horváth Tibor

1419 nagykőrösi jogosult
lakos vette át a téli
rezsicsökkentés igazolását
1687 nagykőrösi család érintett a téli rezsicsökkentés azon ütemében, mely szerint a kormányhatározatnak megfelelően azok a családok is részesülhetnek téli rezsicsökkentésben, akik nem vezetékes
földgázzal vagy távhővel fűtenek, hanem a tüzelésnek más módját
választják. Az utalvány ez év végéig váltható be.

2019. március 16.; 17.
14 óra
Így neveld a sárkányodat 3.
(színes, szinkronizált, amerikai családi animációs ﬁlm)
16 óra
Guerilla
(színes, magyarul beszélő, magyar történelmi dráma)
18 óra
Kölcsönlakás
(színes, magyarul beszélő, magyar romantikus vígjáték)
2019. március 19.
16 óra
Guerilla
(színes, magyarul beszélő, magyar történelmi dráma)
18 óra
Kölcsönlakás
(színes, magyarul beszélő, magyar romantikus vígjáték)
2019. március 21.
14 óra
Egon Schiele: A halál és a lányka
(színes, német nyelvű, osztrák – luxemburgi életrajzi ﬁlm)
16 óra
Guerilla
(színes, magyarul beszélő, magyar történelmi dráma)
18 óra
Marvel kapitány
(színes, szinkronizált, amerikai akció sci-ﬁ)
2019. március 22.; 24.
14 óra
A királynő kutyája
(színes, szinkronizált, belga családi animációs ﬁlm)
16 óra
Kölcsönlakás
(színes, magyarul beszélő, magyar romantikus vígjáték)
18 óra
Marvel kapitány
(színes, szinkronizált, amerikai akció sci-ﬁ)
2019. március 25.; 26.
14 óra
Egon Schiele: A halál és a lányka
(színes, német nyelvű, osztrák – luxemburgi életrajzi ﬁlm)
18 óra
Marvel kapitány
(színes, szinkronizált, amerikai akció sci-ﬁ)

2019. március 11-én már

1419

nagykőrösi lakos vette át
a téli rezsicsökkentés igazolását.
Ha Ön is benyújtotta kérelmét, jogosult, és még nem vette át az
ezzel kapcsolatos dokumentumot, akkor a hivatalos igazolás átvehető személyesen, vagy jogszabályban meghatározott módon
elkészített meghatalmazás 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 személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyidejű bemutatása
mellett.
LV
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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
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Szerintem…
Különleges, egyedi tervek szerint épült meg a funkcionálisan is a kereskedők,
őstermelők, vásárlók minden igényét kiszolgáló nagykőrösi piaccsarnok
Március 8-án 12 óra 30 perckor ünnepélyes keretek közt
adták át Nagykőrös legújabb
büszkeségét, a fedett piaccsarnokot a Kálvin téren. Az árusok és kilátogatók körében is
nagy népszerűségnek örvend
az új csarnok, lapunknak többen is nyilatkoztak, hogy elmondják véleményüket.

amikor csak tehetem, azelőtt a
munkám miatt nem igen tudtam kijárni. Nagyon tetszik az
új csarnok, megérte a változás, így legalább nem fogunk
megázni. Örülök, látva az új
piaccsarnokot, nagy szükség
volt rá, ha a korom engedi,
mert már elmúltam 70 éves,
mindenképpen ki fogok járni,
amilyen sűrűn csak tudok.
Muraközi Sándor és felesége Muraközi Sándorné:
Régóta, amióta elkezdték építeni, figyelemmel kísérjük

Marsa Ferencné: Nyugdíjas
korom óta szinte mindig kint
vagyok a nagykőrösi piacon,

a piaccsarnok alakulását az
interneten, az Önkormányzati Hírek facebook közösségi
oldalán keresztül, mivel nem
Nagykőrösön lakunk. Jelenleg
Tápiószelén élünk, de nagykőrösi születésű vagyok – (nyilatkozta Muraközi Sándorné-a
szerk.) Úgy gondoljuk, hogy
ez nagyon kellett, nagyon
nagy szükség volt az új csarnokra, és annyira szép és mutatós lett, hogy csak gratulálni
tudunk a város vezetőségének.
Biztos vagyok benne, hogy
legalább ennyire hasznos is
lesz. Most az átadó ünnepségre is eljöttünk, de ha tehetjük,
járni fogunk a piacra rendszeresen, hiszen nem lakunk
olyan messze, elég gyakran
vagyunk Nagykőrösön.
Torma László: Hosszú volt
a tél és hideg, így mi árusok
már nagyon nagyon vártuk,
hogy elkészüljön. Torma Vi-

rág néven találják meg üzletem a piaccsarnokon belül, mi
nagyon bizakodóak vagyunk,
hogy a vevők is megtisztelnek
egy ilyen korszerű és igen
szép látványt nyújtó csarnokot, hogy nőni fog a vásárlói
kedv is, és megtelik élettel ez
az új, modern épület. Én és a
családom már 37 éve árulunk
a nagykőrösi piacon, szükséges
volt már ez a fejlesztés, mely
egyben nagyon hasznos is.
Beretvás Judit

JELENTKEZZEN ÖN IS! KERESSÜK VÁROSUNK
LEGVIRÁGOSABB INGATLANAIT!
„Virágos Nagykőrösért 2019”
pályázat! Várjuk szeretettel
jelentkezéseiket!
Minden nevező dísznövény
csomagot kap ajándékba!
A „Virágos Nagykőrösért
2019” pályázati felhívása
elérhető a www.nagykoros.
hu oldalon! 2019. április 30-ig
lehet benyújtani a pályázati
adatlapot.
Kategóriák:
Legvirágosabb ház és társasház
Legvirágosabb intézmény
Legvirágosabb vállalkozás
A nevezési lapot Nagykőrös
Város Önkormányzata címére
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér
5.) lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető,
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vagy Nagykőrös Város honlapjáról (www.nagykoros.hu) letölthető formanyomtatványon.

Pályázat benyújtásának
határideje:
2019. április 30.
Díjátadás: 2019. július 2., az
Entente Florale Europe Nemzetközi Verseny zsűrinapján, későbbiekben
meghatározásra
kerülő helyszínen és pontosított
időpontban. A díjakat az Entente Florale Europe Nemzetközi Zsűri tagjai és Nagykőrös
Város polgármestere, dr. Czira
Szabolcs közösen adják át.
Információk: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinet (2750 Nagykőrös, Sza-

badság tér 5., 1-es hivatali helyiség, ügyfélfogadási időben, előzetes időpontegyeztetést követően)

Lőrinczy Veronika (53/550-358;
30-9-670-313, e-mail: sajto@
nagykoros.eu).
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RETTEG AZ ELLENZÉK!
AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGINT
ELÔRE MEGÍRTA, HOGY MI LESZ!

Nem először fordul elő, hogy

a Kék Nefelejcsben már azt nyi-

kozza ugyanis: „A Jobb Nagykő-

rintem senkit nem lepett meg,

az

Hírek

latkozza: „A győzelem feltétele

rösért Civil Szervezet mindenkép-

hogy a helyi MSZP szinte bárki-

Nagykőrös, a város leghitele-

az ellenzék teljes összefogása!”

pen keretül szolgálhat egy ilyen

vel összefogna. László azt nem

sebb, legolvasottabb, legna-

Ahogy Bolgár György kérdez-

ellenzéki párt összefogásra.” Ez is

gyobb példányszámú közszol-

né: „Hogy mi van?”.

világos beszéd, magyarul min-

Önkormányzati

veszi észre, hogy a kotta, amiből
lelkesen játszik, az Zágrábé, ő

gálati lapja előre megírja, hogy

Ábrahám Tibor, volt SZDSZ-

denkinek, aki indulni szeretne, a

mi fog történni az ellenzéki

es országgyűlési képviselő ezt

volt SZDSZ-es képviselő a saját

térfélen. Így volt ez akkor, ami-

nyilatkozta a már fent említett

civil szervezetét ajánlja. László

az embereket, hogy ha minden

kor előre megmondtuk, hogy

újságban: „Reális esélyt az ön-

Ferenc, mint a Jobb Nagykőrö-

szavazót egymásra teszünk, több

Zágráb Nándor célja, hogy újra

kormányzati választások esetében

sért és a Jobbik jelöltje?

lesz, mint a Fidesz. Ez még egy-

átvegye a helyi Jobbikot és átvet-

csak akkor látok, ha lesz ellenzéki

László Ferenc ugyanebben a

te. A március 1-jén megjelenő

összefogás, azaz egy választókör-

lapszámban azt nyilatkozza, hogy

lapszámunkban pedig azt írtuk,

zetben a Fideszessel szemben egy

„Óriási az akarat az ellenzéki

hogy összeállt az ellenzék Nagy-

közös ellenzéki jelölt áll majd.” Vi-

összefogásra” és „… akár közös

kőrösön is. Erre a Heti Hírek,

lágos beszéd, a baloldal keblére

ellenzéki indulás”-ról beszél.

dr. Ábrahám Tibor lapja teljes

ölelné a Jobbikot, csak azért,

Persze azután, hogy az ország-

hülyeségnek, kitalációnak ne-

hogy hatalomra jussanak. Per-

gyűlési választások előtt aláírá-

nek, ahogy a Jobbikos Gyön-

vezte a cikket, annak minden

sze Ábrahám dobott egy csavart

sokat gyűjtöttek, melyek végül a

gyösi Márton mondta.

szavát, majd dr. Ábrahám Tibor

labdát az MSZP-nek, azt nyilat-

Jobbikos jelölthöz kerültek, sze-

bolondítja minden választás előtt

szer sem jött be.
Fantáziavilágban él a nagykőrösi ellenzék, úgy tűnik, rettegnek, ezért akár az „ördög
öreganyjával is” együttműköd-

Horváth Tibor

Tisztelt támogatónk!

Óvodánk A Názáret Római Katolikus Óvoda 2001-ben „Angyalkert” néven alapítványt hozott létre
Az „Angyalkert” alapítvány célja: a katolikus óvodába járó
gyermekek számára optimális tárgyi feltételeket teremtsen,
bővítse, javítsa az óvoda eszközellátottságát. Továbbá, hogy
a gyermekek számára olyan óvodát varázsoljon, amely hozzájárul készségeik kialakításához, képességeik fejlesztéséhez,
emellett betöltheti a tehetséggondozás szerepét is:
Amennyiben alapítványunkat támogatja, kérjük Önt, hogy
rendelkező nyilatkozatára az alábbi adatokat írja fel:
Kedvezményezett neve: Angyalkert Alapítvány
Kedvezményezett adószáma: 18694466-1-13
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!

Tájékoztatjuk a Támogatóinkat, hogy a Názáret Római Katolikus Óvoda Angyalkert Alapítványa a 2017. évi SZJA 1 % felajánlásokból 2018. évben 175 721 Ft-ban részesült. Ezt az összeget óvodánk alapítványa fejlesztő eszközök, játékok vásárlására
fordította.
A felajánlásból minden katolikus óvodába járó kisgyermek része sülhetett. Köszönjük a Názáret Római Katolikus Óvodába
járó gyermekek nevében minden Támogatónknak a felajánlását és 2019-ban is várjuk segítő támogatásukat!
Az Angyalkert Alapítvány kuratóriuma

Hirdetés
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Nagykőrös város Év Sportolója
2018. címet kapta: SZÍVÓS ÁDÁM
erőemelés sportágban
Szívós Ádám erőemelő, a Marvel Team
Sportegyesület egyéni sportolója.
Jelenleg 27 éves, 16 évesen ismerkedett
meg a konditermi edzéssel, akkor még
csak az volt a célja, hogy jobb fizikuma
legyen és valamit sportoljon. Saját elmondása szerint: „Sok pozitív visszajelzést
kaptam és én is éreztem, hogy erősebb
vagyok az átlagnál, ezért utánanéztem,
milyen eredmények vannak az országos
versenyeken. Kerestem egy egyesületet és
2016 februárjában versenyezni kezdtem.
Eleinte csak fekvenyomó versenyeken vettem részt, majd 2017 év végén elkezdtem
az összetett erőemelést, ami guggolásból,
fekvenyomásból és felhúzásból áll. Mivel
a sport mindig fontos volt számomra, így
a versenyzés is. Előtte versenyszerűen
footballoztam és 6 évig asztaliteniszeztem. Boldog vagyok, hogy találtam egy
olyan sportágat, ahol sikereket érhetek el
és nem kisgyermekkorban kell elkezdeni.”
Szívós Ádám a 4. évét kezdte versenyzőként, a Marvel Team Sportegyesület tagjaként.

2018-as eredményei:
Március 3-án, a Tápiószele Raw fekvenyomó Magyar Bajnokságon 1. helyen
végzett. Április 7-én, a Hajdúszoboszló
Felhúzó Magyar Bajnokságon 4. helyezett
lett. Április 27-én, a Kisbér, összetett Magyar Bajnokságon első lett, fekvenyomásban magyar csúccsal. A 2018 Helsinki Raw
fekvenyomó világbajnokságon 10. helyen,
a december 9-ei Beled fekvenyomó országos bajnokságon pedig 1. helyen zárt.
Ádám szavaival: „A 2019-es szezon
lesz eddigi legnagyobb kihívásom. Márciusban az országos fekvenyomó bajnokságon egy súlycsoporttal fentebb, 83
kg-ban fogok versenyezni, a májusi Tokiói fekvenyomó világbajnokságon újra
74 kg-ban állok rajthoz, csakúgy, mint
a júniusban megrendezésre kerülő öszszetett erőemelő Magyar Bajnokságon,
ahol minimum országos csúcs közelében
szeretnék teljesíteni, reményeim szerint
meg is dönteni azt.”
A sportolónak további sok sikert
kívánunk, gratulálunk!

Hirdetés

Ismét ajándékozott
a TIBIKER

A nagykőrösi TIBIKER bolt a
családok közkedvelt élelmiszerboltja. Ebben a hónapban is két
rászoruló családot ajándékoztak
meg, 10-10 ezer forint értékű
vásárlási utalvánnyal. Kicsik és
nagyok egyaránt boldogan láttak neki a bevásárlásnak. Burai
Linda két gyermeket nevel, azt
mondja, mindig itt vásárolnak
be, mert mindig igazán friss az
áru, és családbarát a bolt. „Olyan
boldog vagyok! Soha életemben
nem nyertem semmit! Ritkaság
a mai világban, hogy ilyen is
van. A gyerekek is kaphatnak
most nassolnivalót. A boltot jó
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szívvel ajánlom mindenkinek,
hiszen olcsó, és mindig friss az
áru. Ez egy valóban családcentrikus hely, hiszen elfér a babakocsi is a sorok közt!”
A másik nyertes anyuka Herczeg Henrietta. „Kicsit messze
lakunk, de minden nap jövünk!
Két gyerekem van, a reggelit itt
szerezzük be mindig. Szeretem
ezt a boltot, mióta megnyílt, itt
vásárlunk! Soha nem nyertünk,
nagyon jól esett, hogy bennünket választottak ki! Aranyosak,
kedvesek itt a dolgozók! Szeretünk idejárni!”
LV
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Remek hangulatú Polgári Bál
A hagyományokhoz híven
idén, 2019-ben is nagy sikerrel került megrendezésre
a Polgári Bál Nagykőrösön,
március 9-én. A helyszín
most is a Nagykőrösi Kossuth
Lajos Általános Iskola tornacsarnoka volt, a kiváló vacsorát pedig a HolloGasztronak
köszönhetjük. Dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, kívánt jó
szórakozást a több mint 500
vendégnek és egy virágcsokorral köszönte meg Fakanné
Lantai Erika szervezői munkáját. Az est folyamán volt
táncbemutató a Relevé TSE
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és az L-Dance Group növendékeivel, valamint színpadra lépett Ecsedi Péter énekművész
is. A sztárvendég az ország
egyik legnagyobb mulatósa,
CSOCSESZ volt. A Dáridó
és a Szuperbuli sztárja kiválóra fokozta a hangulatot.
A talpalávalót pedig a Kőrösi
Trió Együttes szolgáltatta.
Természetesen az értékes
tombolanyeremények is gazdára találtak a bálon.

Nézzék meg összefoglaló
videónkat és képgalériáinkat az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!

11

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás
rendjét a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7)
bekezdése, valamint a nevelési ‒
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§
(1)-(4) bekezdései alapján a
Nagykőrösi Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:
A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az
alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11.
(csütörtök) 8.00 ‒
19.00 óra között
2019. április 12.
(péntek) 8.00 ‒ 18.00
óra között
A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles
korba lépő (2013. augusztus
31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes,
kötelező felvételt biztosító vagy
a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra
történő beiratkozáskor köteles
bemutatni:
- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek
lakcímkártyáját), valamint
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével
kapcsolatban elutasító döntést
hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő az Nkt. 37.§ (2) ‒ (3)
bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre
hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézHirdetés

hezvételétől számított 15 napon
belül.
Az eljárást megindító kérelmet
a fenntartóhoz kell benyújtani.
Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése
ellen nem kíván jogorvoslattal
élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül
köteles gyermekét beíratni a
kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni,
átvenni azt a tanköteles tanulót,
aki életvitelszerűen az általános
iskola körzetében lakik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a
szülő, aki nem biztosítja, hogy
súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését
biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
szabálysértést követ el.
Dr. Nyíkos Tamás Antal
járási hivatalvezető s.k.
Hirdetés

ingyenes tájékoztató kiadvány
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Kiadásért felelős személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
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E-mail: tanacsado@nagykoros.hu
Felelős szerkesztő: dr. Czira
Szabolcs, a szerkesztőbizottság
elnöke
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ügyvezető igazgató
Web: www.mhk.hu
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A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztőbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő
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Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Orvosi ügyelet
telefonszáma:

53/350-377

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!

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. március 11-től
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
2019. március 18-tól
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2019. március 15-16-17-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
2019. március 23-24-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.;
Tel.: 06/53-359-725;
06/20-375-77-50

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Nőnapi köszöntő a nagykőrösi
piacátadó ünnepségen

Március 8-án, Nőnapon adták
át ünnepélyes kerekek közt a
nagykőrösi piaccsarnokot. A

jeles napon a városvezetés nevében köszöntötte a Hölgyeket
dr. Czira Szabolcs polgármes-

ter és dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester, akik gyönyörű
tavaszi cserepes virággal ked-

veskedtek a jelen lévő lányoknak és asszonyoknak.
LV

Edzőváltás a Kinizsinél:
Némedi Norbert vezényli a csapatot

Némedi Norbert

Az elmúlt hétvégi bajnoki mérkőzést a nagykőrösi Kinizsi SE gárdája idegenben játszotta Vecsésen, ahonnan kétgólos vereséggel
tértek haza. A történtek után őrségváltás
történt az edzői poszton, a Kinizsi vezetőségének döntése értelmében. Halgas Istvánt
Némedi Norbert váltotta az edzői poszton.
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A Kinizsi legénysége már vele készül a következő idegenbeli mérkőzésre Tökölre, majd ezt
követően a hazai rangadóra, melyet március
24-én Pilis ellen játszanak a nagykőrösiek.
Sohajda Márk, a Kinizsi SE elnöke lapunknak adott villáminterjújában elmondta, hogy
az edzőváltásra az őszi szezon és az előző mérkőzések sikertelensége miatt volt szükség.
„Halgas István vezetőedzővel közös megegyezés alapján váltak el útjaink. Bízunk abban, hogy az edzőváltást követően ismét lesz
megfelelő „kémia” a játékosok és az edző közt,
ami a csapat sikerességében is megmutatkozik. Szakmailag ugyanakkor meg voltunk
elégedve Halgassal, de azt gondolom, hogy
szükség van új hullámra! A vezetőedző szerepét tehát Némedi Norbert vette át a csa-

patnál, akit játékos múltja miatt jól ismerhetnek a nagykőrösiek is. Ő KTE NB I-es
csapatkapitányaként is ismert lehet.
A 41 éves remek szakember pályafutása alatt
NB II-es bajnok volt, Magyar Kupa győztes,
NB I-es játékos ligaválogatott. A Bács-Kiskun megyei bajnokságban edzőként háromszor vitte aranyéremig csapatát. Legutóbbi
munkája a KTE felnőtt vezetőedzői szerepe
volt. Nagykőrös mindenképpen hosszútávon
tervez vele. Cél, hogy rendet tegyen kicsit a
csapatnál, stabilizálni tudja az eredményeket. Némedi Norbertet a szurkolók körében
jól ismerik játékosmúltja miatt. Bízunk a
győzelmekben, a remek folytatásban! Hajrá
Kinizsi! Hajrá Nagykőrös!”
Lőrinczy Veronika
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Március 15. emlékére koszorúztak
a Kossuth iskolások
A Március 15-i megemlékezések sorát
Nagykőrösön a Kossuth Lajos Általános
Iskola nyitotta, fejet hajtva egyben az
oktatási intézmény névadója előtt is. A
programot hagyományosan Gál László
honvéd ezredes emlékfájánál rendezték
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meg. A fát 11 évvel ezelőtt ültette a helyi
iskola közössége. A diákönkormányzat
képviselői emlékszalagot helyeztek el a
fára, valamint az iskola diákjai a saját
maguk által készített ötletes zászlócskákat helyezték el a fa köré.

Ha arra járnak,
gondoljanak Önök is
a megemlékezőkre,
valamint Március 15. hőseire.
Lőrinczy Veronika

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Éremesôvel búcsúztatták

a telet a POWER SE
sportolói

2019. február 23-án Martfű városa adott helyet a VII. Victory
Gálának, ahol a POWER SE
karatés ifjoncai 16 fővel mérettették meg magukat, közülük öt
nagykőrösi titán lépett tatamira. Voltak, akik életük első versenyén debütáltak, többen pedig
versenytapasztalat szerzésként
utaztak el a Tisza-parti városba.
A felkészülés és az eredmények viszont a sportolók belefektetett energiáját mutatják,
hiszen minden induló dobogós
helyezést ért el.
Nagykőrösi fiaink név szerint:
Kelemen Márk ifjúsági korcsoport, 60 kg-os súlycsoportban
III. hely

Izsák Zsombor gyerek I. korcsoport, 32 kg II. hely
Somodi Hunor gyerek 0. korcsoport, 32 kg III. hely
Gál Gergő gyerek 0. korcsoport,
28 kg III. hely
Szabó Ádám gyerek 0. korcsoport, 26 kg III. hely
Felkészítő edző: Kovács Beáta
Továbbá született még 7 aranyérem, 2 ezüstérem és 2 bronzérem
az egyesületünk abonyi és kocséri
karatékáitól is.

Megkezdődött a tavaszi
versenyszezon, további jó
munkát és sikeres versenyzést kívánunk a csapatnak!
Kovács Beáta

Hirdetés

JUDO: KORNYIK MÁTÉ
DIÁKOLIMPIAI BAJNOK

Igen távoli helyszínen, Vásárosnaményban rendezték meg a
serdülő ,,A” korosztály 2018/19
évi országos diákolimpiai döntőjét, melyen a Kőrös Judo SE
versenyzői ismét igen foghíjasan
léptek szőnyegre. Ebből a korosztályból is többen apró sérülésekkel, betegségekkel bajlódnak.
A nagykőrösiek így is szépen
szerepeltek. Az egyik legsűrűbb
súlycsoportban Kornyik Máté
három remek mérkőzéssel verekedte magát a döntőbe, ahol
kiválóan képzett ellenfele ellen
is nyert, így a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Máté az
Arany János Református Gimnázium 7. osztályos tanulója,
testnevelője Palainé Zubány
Anna. Győzelmének értékét növeli, hogy az utóbbi időben Ő is
azok közé tartozott, akik edzésmunkája betegség, sérülés miatt,
nem a legmegfelelőbb volt, de
igen rutinosan oldotta meg a
feladatokat. Kellemes meglepetés volt Tohai Lilla versenyzése,
aki szintén a döntőbe verekedte
magát, de ott sajnos alulmaradt
képzettebb ellenfelével szemben, így ezüstérmet akasztottak
a nyakába. Szintén a lányok között bronzérmet szerzett Bagó

Boglárka, aki ebben az évben
már egy másik súlycsoportban
versenyzik, és remekül kezdi
felvenni a kisebb súlyúak pörgősebb ritmusát. Éremesélyesként indult Budai Gábor is, de
sajnos az első mérkőzésén, nem
szándékosan, egy szabálytalan
technikát alkalmazott, mely miatt leléptették. Legyőzője vereséget szenvedett, így nem került
a vigaszágra. Pavolek Dorka és
Károly Petra az igen népes 52
kg-os súlycsoportban versenyzett, sajnos kiélezett mérkőzésen
mindketten vereséget szenvedtek és helyezetlenül végeztek.
Kovács Péternek sem jött ki a
lépés, ő két gyors vereséggel búcsúzott. A nagykőrösi gárda az
éremtáblázat hatodik helyén
végzett a megszerzett három
éremmel. Az egyesület híreihez
tartozik még, hogy Kochan József a felnőtt válogatottal egyesületi költségen a csehországi
Nymburg városában edzőtáborozik. Mivel közeleg az adóbevallás ideje, az egyesület arra
kéri szimpatizánsait, hogy aki
teheti támogassa adója egy százalékával.
Adószám: 18677241-1-13
KŐRÖS JUDO SE

DIÁKOLIMPIAI HÍREK

Körzeti kosárlabda
diákolimpia eredmények
III. korcsoport lány
I. Arany János Református
Általános Iskola és Óvoda
Nagykőrös

II. Tápiószőlős – Újszilvás Református Általános Iskola és
Óvoda Tápiószőlős
III. Taksony Vezér Német
Nemzetiségi Általános Iskola Taksony
III. korcsoport fiú
I. Arany János Református
Általános Iskola és Óvoda
Nagykőrös

XIV. évfolyam, 11. szám • 2019. március 15.

II. Dunaharaszti Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola
III. Tápiószőlős – Újszilvás Református Általános Iskola
és Óvoda Tápiószőlős
IV. korcsoport lány
I. Arany János Református
Általános Iskola és Óvoda
Nagykőrös
II. Tápiószőlős – Újszilvás Re-

formátus Általános Iskola és
Óvoda Tápiószőlős
IV. korcsoport fiú
I. Arany János Református
Általános Iskola és Óvoda
Nagykőrös
Takács Judit
Pest Megyei Diáksport
Szövetség
Körzeti szakreferens
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Egyeztetés

A Nagykőrös- Nyársapát- Cegléd közötti kerékpárút építése
ügyében egyeztetett dr. Czira Szabolcs polgármester és Cegléd
város képviselői Révész Máriusszal, az aktív Magyarországért
felelős kormánybiztossal.

A cél, hogy minél előbb megépülhessen
a települések közötti kerékpárút szakasz.
A fejleményekről lapunk folyamatosan beszámol.

FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata a
Településrendezési eszközök
módosításának tárgyalásos eljárása
kapcsán, partnerségi egyeztetés
keretében

lakossági fórumot tart

2019. március
18-án.
További információk a város hivatalos honlapján olvashatók.

A WWW.NAGYKOROS.HU
OLDALON, NAGYKŐRÖS VÁROS
HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS
HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL
TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN
IS AZ INTERNETEN
16

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

