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2019. március 31-én hajnali 2:00-ről 3:00-ra kell előreállítani az órákat. 
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TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁNTURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN

Március 25-én hétfőn a Lóvasút Kulturális és Rendez-

vényközpontban tartott sajtótájékoztatót a Magyar Tu-

risztikai Ügynökség, melyen előadást tartott városunk 

polgármestere, dr. Czira Szabolcs is. 

Nagykőrös városa az 50.000 fő alatti kategóriában ta-

valy megnyerte a Virágos Magyarország országos kör-

nyezetszépítő versenyt, ráadásul azt a megtiszteltetést is 

elértük, hogy képviselhetjük hazánkat, Magyarországot 

az Entente Florale Europe nemzetközi virágos versenyen.

További részletek lapunk 5. oldalán!

 Elkezdett megtelni élettel az új nagykőrösi piaccsarnok. 

Folyamatosan újabb és újabb pavilonok nyitnak ki. 

További részletek lapunk 4. oldalán!

NYITVA! 
Friss áruval várják 

az új piaccsarnokban!
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Gyász
Dr. Varga András (1938)

Török Jánosné sz. Kollár Ilona (1933)
Bálint György (1947)

Andocs Józsefné sz. Szabó Julianna (1933)

Elhunyt Dr. Varga András (1938-2019)
Dr. Varga András szakköz-
gazdász, a Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola és Kollégium nyugal-
mazott gazdasági igazgató-
ja volt, aki évtizedeken át 
aktívan, sokszínű közéleti 
tevékenységet végzett Nagy-
kőrösön.

1938-ban született. Édes-
apja nagykőrösi származású, 
a család a II. világháború után 
települt vissza Nagykőrösre. 
Jómaga mégis úgy tartotta, 
hogy az egyetemi éveket kö-
vetően vált ízig-vérig nagy-
kőrösivé. A Marx Károly 
Köz gazdaságtudományi 
Egye temen szerzett diplo-
mát a Nagykőrösi Konzerv-
gyár ösztöndíjasaként, ek-
kor számos lehetőség nyílt 
meg előtte, az ország külön-
böző pontjaira hívták, de 
Nagykőröst választotta, ezt 
a tudatos döntést tartotta 
meghatározó pontnak.

A konzervgyárból nem-
zetgazdasági érdekű áthelye-
zéssel került a Toldi iskolába 
és nevezték ki gazdasági igaz-
gatóvá. Itt a vezetői feladatok 
mellett oktatási tevékenysé-
get is végzett, tankönyvet írt, 
vizsgáztatott, országos szak-

felügyelő volt. Sport melletti 
elkötelezettsége az iskola ke-
retein belül is megnyilvánult, 
az akkor induló labdarúgó és 
fiú kosárlabda csapatok létre-
hozásában, működtetésében 
oroszlánrészt vállalt. Vezetői 
tevékenysége a változó kihí-
vásoknak való megfelelésen 
túl, az iskola és rajta keresz-
tül Nagykőrös hírnevének 
erősítése irányába mutatott. 

32 éves Toldis munkavi-
szony után vonult nyugdíjba.

Tevékenysége az évek so-
rán túllépte a Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola és Kollégium falait, s 
a város közéletéhez számos 
módon kapcsolódott, vállalt 
feladatot. Az Ádám László 
Szakmunkásképző Intézet és 
Szakközépiskola, valamint a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola iskolaszékének is volt 
elnöke.

A Nagykőrösi Kinizsi SE 
elnökségi tagja volt, de a 
futball iránti szerelmét az 
is mutatta, hogy éveken ke-
resztül megyei labdarúgó 
játékvezetőként is tevékeny-
kedett. A MTESZ-en belül 
működő Szervezési és Veze-
tési Tudományos Egyesület 

alapítója volt. A Nagykőrösi 
Bélyeggyűjtő kör aktív tagja 
volt, hosszú éveken át annak 
vezetőjeként dolgozott. Köz-
reműködött abban, hogy a 
HUNFILA 2018 – 650 ÉVES 
ARANY JÁNOS VÁROSA 
NAGYKŐRÖS bélyegkiállí-
tást városunkban rendezték 
meg. Ezen alkalomból a Ma-
gyar Posta Zrt. nagykőrösi 
bélyegeket is kibocsátott.

1994-től 2010-ig tele-
pülési képviselő volt. 1994 
és 1998 között Pest megye 
Közgyűlésének tagja. 1995-
től 1998-ig Nagykőrös al-
polgármestere. 1995-ben 
az alpolgármesteri feladatok 
felvállalása miatt mondott le 
az MSZP helyi szervezetének 
elnökségéről. Elnöki tisztsége 
legnagyobb előnyének, ho-
zadékának azt tartotta, hogy 
ezáltal a nagykőrösi kórház 
befejezéséhez szükséges for-
rások útjában álló zárt kapu-
kat tudott megnyitni. 

A megyei közgyűlés tag-
jaként végzett munkája fő 
eredményének a Toldi iskola 
Tanügyi épületének megúju-
lása érdekében végzett ered-
ményes lobbi tevékenységet 
ítélte. Nagykőrös Város Ön-

kormányzata a 2016. évben 
NAGYKŐRÖSÉRT KITÜN-
TETŐ CÍMET adományo-
zott Dr. Varga Andrásnak.

Az évek során számos 
rangos egyéb elismerésben 
részesült, ezek közül külö-
nösen büszke volt arra, hogy 
három alkalommal is átve-
hetett miniszteri kiváló dol-
gozó elismerést.

Az oktatás érdekében 
végzett kimagasló tevékeny-
sége elismeréséül Trefort 
Ágoston-díjat, míg a sport 
érdekében nyújtott teljesít-
ményéért Eszterházy Mik-
sa-díjat vehetett át.

Szerkesztőségünk és 
Olvasóink nevében is mély 

fájdalommal osztozunk 
a Család gyászában.

Idén 5 millió forint önkormány-

zati forrás áll rendelkezésre a la-

kossági járdaépítési munkálatok 

támogatására. 

A pályázat benyújtásának 

határideje:

2019. április 17. szerda 

15 óra
A pályázatot a Nagykőrös Város 

Önkormányzat honlapjáról le tölt-

he tő, vagy a Nagykő rö si Polgár-

mesteri Hivatal por tá ján kérhető 

járdaépítési ké re lem formanyom-

tatvány tel jes körű (a nem vonatko-

zó ré szek kihúzásával) kitöltésével 

le het leadni. A pályázat be nyúj tá-

sá nak nincs díja.

A pályázatot a Nagykőrösi Pol-

gármesteri Hivatalban személye-

sen, a műszaki irodán ügyfélfo-

gadási időben (H: 15.00-18.00, Sz: 

7.30-15.00, P: 8.00-12.00), vagy 

postai úton a 2750 Nagykőrös, 

Szabadság tér 5. számra címez-

ve „Lakossági járdaépítés 2019.” 

címmel ellátva lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban továb-

bi információ az alábbi elérhető-

ségeken kérhető: személyesen Búz 

Dávid, a Polgármesteri Hivatal 

műszaki ügyintézőjénél ügyfél-

fogadási időben: (H: 15.00-18.00, 

Sze: 7.30-15.00, P: 8.00-12.00); 

telefonon: 53/550-334

Részletek: www.nagykoros.hu

ÁPRILIS 17-IG NYÚJTHATÓ BE 
A LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉST 

TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT!

Mély fájdalommal tudatjuk, 

hogy szeretett halottunkat, 

Dr. Varga Andrást
2019. április 3-án, szerdán, 14:00 órakor, 

Polgári szertartás szerint, 

a nagykőrösi Református Temetőben  

helyezzük örök nyugalomra.

A gyászoló család
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MOST KELL CSELEKEDNI!

Azonnali cselekvésre szólított 

fel a migráció, a határvédelem 

és az európai egység ügyében 

Orbán Viktor miniszterelnök 

szombaton, a Mathias Corvi-

nus Collegium (MCC) buda-

pesti migrációs konferenciá-

ján, a Várkert Bazárban.

A migráció, a határvéde-

lem, az európai egység ügyé-

ben most kell cselekedni, mert 

ha az európai politika nem 

hoz azonnali döntéseket, ak-

kor olyan folyamatok indulnak 

meg, amelyeket később lehe-

tetlen lesz megállítani. „Most 

kell döntéseket hozni, mert 

egyébként 20, 30, 40 év múl-

va olyan következményekkel 

néznek szembe az utódaink, 

talán még mi magunk is, amit 

bánni fogunk” – jelentette ki 

Orbán Viktor.

Idézte azt az ENSZ-adatot, 

amely szerint 13 év alatt félmil-

liárd emberrel fog emelkedni 

Afrika lakossága, kis híján any-

nyival, mint amennyi az Euró-

pai Unió lakosainak mostani 

száma, közben pedig az afrikai 

és az európai élet színvonala 

közötti különbség inkább nőni 

fog. Így az Afrika felőli migráci-

ós nyomás bizonyosan erősebb 

lesz – jelezte. A kormányfő 

ezért közölte: Afrikát nem öt 

év múlva, hanem most kell el-

kezdeni fejleszteni, hogy „a se-

gítséget vigyük oda, és ne a baj 

jöjjön onnan ide”. Emellett még 

most kell helyreállítani Kelet 

és Nyugat egységét a migráció 

ügyében, mert később lehetet-

len lesz – hívta fel a figyelmet 

Orbán Viktor, hangsúlyozva, 

hogy a migráció időhorizontja 

évtizedekben mérhető.

Azt is mondta, be kell is-

merni, hogy az EU jelenlegi 

vezetői, mostani struktúrái 

képtelenek a migráció ügyét 

megoldani. Ezért szerinte – 

egyetértve Nicolas Sarkozy 

korábbi francia államfővel – 

„bele kell nyúlni a rendszer-

be”, az Európai Bizottságtól 

el kell venni a migráció és a 

határvédelem jogát, és létre 

kell hozni a schengeni öve-

zet belügyminisztereiből álló 

testületet, amely választ ad a 

migráció kérdésére. „Ha leg-

alább ennyit elérnénk az eu-

rópai választásokat követően, 

akkor már érdemes volt meg-

rendezni az európai választá-

sokat” – jegyezte meg.

Az Európai Bizottságtól el 

kell venni a migráció és a ha-

tárvédelem jogát, és létre kell 

hozni a schengeni övezet bel-

ügyminisztereiből álló testüle-

tet, amely választ ad a migráció 

kérdésére.

A miniszterelnök szerint, 

míg Nyugat-Európában ma a 

legfontosabb kérdés az őslako-

soktól civilizációs értelemben 

különböző néptömegekkel való 

együttélés menedzselése, addig 

Közép-Európában nincsenek 

ilyen tömegek, és „minden erő-

feszítésünk arra irányul, hogy 

ne is legyenek”. Ebből az követ-

kezik, hogy az európai politika 

nyugati és keleti fele elmegy 

egymás mellett – mondta, de 

hozzáfűzte azt is, hogy ebben 

a küzdelemben a magyarok er-

kölcsi fölényben érzik magukat, 

mert a nyugatiakkal ellentétben 

a magyarok nem akarják rá-

erőltetni a saját megközelítésü-

ket a Nyugatra. (…) 

Szerinte Magyarország „hír-

ne ve” földrajzi, történelmi kö-

vet kez mény, mivel mind kelet, 

mind dél felé határország, és 

akkor játszik kiemelt szerepet, 

amikor keletről vagy délről ve-

szély fenyegeti Európát. Ezért 

került Magyarország az új-

ságok címoldalára 1956-ban, 

és most ugyanez a helyzet: 

amikor a migránsok nem a 

tengert, hanem a szárazföldet 

választják, akkor szükségsze-

rűen Magyarország déli hatá-

rai felől jönnek – fejtette ki.

Közölte: „sem Magyaror-

szág, sem a politikai vezetői 

– ideértve engem is – nem 

akarnak semmilyen vezető 

szerepet játszani Európában”, 

van elég munka Magyarorszá-

gon, de nincs mit tenni, mert 

a magyarok nem akarják még 

egyszer átélni, hogy egyik 

napról a másikra 400 ezer, 

zömében katonakorú férfi 

átmasírozzon az országon. 

Ezért épült kerítés, és ezért 

fordult szembe a kormány az 

európai mainstreammel. (…)

(MTI)

EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÔK VÁLASZTÁSA 2019
INFORMÁCIÓ III.

Március 25. hétfôtôl április 5-ig kézbesítik az EP-választási értesítôket

H étfőn kezdték kézbesíteni a 

7,9 millió választópolgárnak a 

májusi európai parlamenti (EP) 

választásról szóló értesítőt.

A Nemzeti Választási Iroda 

név re szóló küldeményében ar-

ról tájékoztatja a választópolgá-

ro kat, hogy szerepelnek az 

eu ró pai parlamenti választás 

név jegyzékben, illetve, hogy 

me lyik szavazókörben tudnak 

él ni választójogukkal.

Az értesítők nyomtatása a már-

cius 20-ai névjegyzéki állapot nak 

megfelelően pénteken kez dő  dött, 

azok kiküldésével az iro da a Ma-

gyar Postát bízta meg.

A 7,9 millió választópol-

gárnak legkésőbb április 5-ig 

pos táz zák az értesítőt a lakcí-

mükre ar ról, hogy szerepelnek 

a névjegy zékben. Ha valaki ezt 

nem kapja meg, akkor azt a 

jegyzőnél (a helyi választási iro-

da vezetőjénél) jelezheti, aki ek-

kor új értesítőt állít ki. Azoknak, 

akik még nem nagykorúak, de a 

május 26-ai választásig betöltik 

18. életévüket, ugyancsak most 

kell megkapniuk az értesítőt.

Az értesítő a választópolgár 

személyes adatai közül csak a 

nevet, születési nevet, születési 

időt és a lakcímét tartalmaz-

za, megtalálható rajta a szavazás 

pontos helye és ideje. Az értesítő 

bemutatása nem feltétele a szava-
zásnak.

A szavazásra a választópolgár-
nak a lakcímkártyáját kell elvin-
nie, továbbá igazolnia kell magát 
érvényes személyazonosító iga-
zolvánnyal, útlevéllel vagy veze-
tői engedéllyel (jogosítvánnyal).

A szavazás napja: 
2019. május 26.

Forrás: MTI
Horváth Tibor
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Elkezdett megtelni élettel az új 
nagykőrösi piaccsarnok. Folya-
matosan újabb és újabb pavilo-
nok nyitnak ki. Mint az képein-
ken is látható, széles gyümölcs és 
zöldségválasztékot lehet találni, 
de tojás, tészta, sajtok is várják a 
vevőket. Hamarosan pedig még 
tovább bővül a termékkínálat. 

Az árusok szeretettel vár-
nak minden kedves vásárlót, 
látogasson ki Ön is a megújult 
nagykőrösi piacra és a multik 
helyett vásárolja be itt a kony-
hába valót, hiszen a friss ma-

gyar gyümölcsnek és zöldség-
nek nincs párja és nem is lesz.

Ha virágot szeretne, azt is 
keresse a piaccsarnokban, több 
pavilonban is gyönyörű virágok 
sorakoznak. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester számos gratulációt ka-
pott március 22-én, pénteken 
a piaccsarnokban, árusok és 
vevők is kifejezték örömüket.

Tekintsék meg képgalérián-
kat az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán!

Fotók: Horváth Tibor és -szi-

A piaccsarnok átadó ünnepségen részt vett, 

és köszöntőt mondott Kis Miklós Zsolt, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke 

is, aki lapunknak adott interjújában a követ-

kezőket mondta:

„Talán a helyiek nem is biztos, hogy észre-

veszik, de azt gondolom, hogy azok, akik csak 

átutazóban vannak Nagykőrösön, vagy ritkán 

érkeznek ide a városba, azok számára abszolút 

szembetűnő, hogy rengeteget fejlődött, épült-

szépült a város. A központi része gyönyörű, 

főleg azok a nagykőrösiek számára oly fontos 

részek, ahol a kikapcsolódásban, pihenésben 

néhány percet el tudnak tölteni. Ebben a te-

kintetben ez a piaccsarnok is nagyon fontos 

eleme ennek a fejlődésnek, és nagyon nagy 

szükség volt arra, hogy létrejöjjön egy olyan 

piaccsarnok, amely méltó helyszínt biztosít 

a kereskedők, fogyasztók, termelők számára. 

Nem csak a kereskedelem, hanem a közösség-

építés számára is fontos helyszín. Úgyhogy úgy 

látom, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon 

sokat fejlődött Nagykőrös. Nyilván rengeteg 

még a teendő, és a polgármester úr is, és az 

önkormányzat, mindenki azon dolgozik, hogy 

a jövőben ez a lendület megmaradjon. Bízunk 

abban, hogy részben a hazai költségvetésből, 

részben az uniós támogatásoknak köszönhe-

tően tovább tudjuk szépíteni Nagykőröst.”

LV

„Rengeteget fejlôdött, épült-szépült a város!”

Kis Miklós Zsolt, 

a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara alelnöke

NYITVA! FRISS ÁRUVAL VÁRJÁK 
AZ ÚJ PIACCSARNOKBAN!
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Március 25-én hétfőn a Lóvas-

út Kulturális és Rendezvény-

központban tartott sajtótájé-

koztatót a Magyar Turisztikai 

Ügynökség, melyen előadást 

tartott városunk polgármeste-

re, dr. Czira Szabolcs is. 

Nagykőrös városa az 50.000 

fő alatti kategóriában tavaly 

megnyerte a Virágos Magyar-

ország országos környezet szé-

pí tő versenyt, ráadásul azt a 

meg tisz tel te tést is elértük, hogy 

kép vi sel het jük hazánkat, Ma-

gyar or szá got az Entente Flora-

le Europe nemzetközi virágos 

versenyen. Nagykőrös évek óta 

szisztematikus városfejlesztést, 

városépítést hajt végre, rende-

zett tereivel, parkjaival, folya-

matosan megújuló növényál-

lományával kivívta az itt élő 

nagykőrösiek és a városunkba 

látogató szakemberek tetszését 

is. Azok, akik nem úgy ébred-

nek fel reggel, hogy ma milyen 

hibát tudnak lefotózni és kiten-

ni a facebookra, azok örömmel 

látják Nagykőrös fejlődését, 

korszerűsítését, a nagy többség 

elismeri azt a városfejlesztést, 

melynek eredménye, hogy egy 

magas rangú nemzetközi dele-

gáció érkezik július 2-án váro-

sunkba. 

A Lóvasút Kulturális és Ren-

dezvényközpont egy gyönyörű-

en felújított épület Budán, a 

Zug li ge ti úton. Itt tartotta orszá-

gos sajtótájékoztatóját a Magyar 

Tu risz ti kai Ügynökség, mely a 

Ma gyar Kormány egyik kultu rá-

lis szervezete. Köszöntőt mon-

dott Borbás Marcsi, a Virágos 

Magyarország verseny fővéd-

nöke, majd Nagy Ildikó Réka, a 

verseny nemzeti koordinátora 

tájékoztatta a sajtót és az ér-

deklődőket az idei hazai ver-

seny részleteiről. 

Dr. Czira Szabolcs, városunk 

polgármestere, mint a tavalyi 

győztes település vezetője egy 

látványos prezentáció kereté-

ben bemutatta Nagykőrös fej-

lesztését, a nagyobb rendezvé-

nyeket, szólt a megvalósult és a 

tervezett beruházásokról egya-

ránt. Kiemelte, hogy nagy győ-

zelem ez a nemzetközi megmé-

rettetés a városnak, várjuk a 

szakmai zsűrit és felkészülünk 

arra, hogy méltóképpen képvi-

selhessük hazánkat. A polgár-

mester azt is elmondta, hogy 

mindenkit szeretettel várnak 

Nagykőrösön, hiszen ha csak 

az elmúlt éveket nézzük, olyan 

történelmi jelentőségű fejlesz-

tések történtek, melyeket ér-

demes megismerni. Dr. Czira 

Szabolcs polgármester a ren-

dezvény végén külön interjút 

adott az M1 közszolgálati tele-

víziónak is.

 Nagykőrös polgármestere 

után dr. Lakos Roland, Cse-

mő község első embere tartott 

előadást, hiszen ők is elnyer-

ték a jogot, hogy 1998 után 

idén újra nemzetközi szakér-

tőknek mutassa be a település 

értékeit. 

Tudósítás: Horváth Tibor

Fotók: szi

NAGYKŐRÖS ÉRTÉKEIT, FEJLESZTÉSEIT NAGYKŐRÖS ÉRTÉKEIT, FEJLESZTÉSEIT 
MUTATTA BE DR. CZIRA SZABOLCS MUTATTA BE DR. CZIRA SZABOLCS 

POLGÁRMESTER A MAGYAR POLGÁRMESTER A MAGYAR 
TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁNTURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN
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Hirdetés

Nagykőrös Város Ön kor mány-
zat Kép vi se lő-testülete a 2019/ 
2020. nevelési évre a gyer me kek 
óvodai felvételének időpontját 
és módját az alábbiak szerint 
állapítja meg:

2019. április 23 – 26. 
naponta 800  – 1600  óráig

Helye: Nagykőrösi Városi Óvo-
da (Nagykőrös, Kárász u. 1.)

Felvételre jelentkezhetnek 
azok a gyermekek, akik 2019. au-
gusztus 31-ig betöltik a harmadik 
életévüket. Továbbá jelentkezhet-
nek, és szabad férőhelyek esetén 
felvételt nyerhetnek azok a gyer-
mekek is, akik 2019. augusztus 
31. után, de a felvételüktől számí-
tott fél éven belül töltik be a har-
madik életévüket.

Jelentkezéskor az alábbi do-
kumentumokat szíveskedjen 
magával hozni:

•  A gyermek nevére kiállított 
érvényes személyi azonosí-
tót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt (lakcímkár-
tyát).

•  A gyermek TAJ-kártyáját.
•  A szülő (gondviselő) nevére 

kiállított érvényes személyi 
azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt 
(lakcímkártyát).

•  Kedvezményekre való igény-
jo go sult ság igazolására szol-
gáló dokumentumot.

•  Sajátos nevelési igény esetén 
a szakszolgálat szakértői vé-
leményét.

Az óvodai felvételre vonat-
kozó döntésről az óvoda ve-
zetője 2019. május 28. napjáig 
írásban tájékoztatja a szülőket. 
A felvételi döntést illetően a szülő 
(gondviselő) fellebbezéssel élhet, 
melyet a közléstől számított 15 
napon belül a Nagykőrösi Pol-
gármesteri Hivatal jegyzőjének 
címezve, az óvoda vezetőjéhez 
kell benyújtani.

A Nagykőrösi Város Óvodá-
ban biztosított a többi gyermek-
kel együtt nevelhető sajátos ne-
velési igényű gyermekek nevelése 
is.

A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. 
§ (2) bekezdése alapján a gyer-
mek abban az évben, amelynek 

augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától (2019. szep-
tember 1.) legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. A szülő óvodaköte-
les gyermekét jelen felhívásban 
meghatározott időpontban kö-
teles beíratni az óvodába. 

A szabálysértésekről, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. 
§-a értelmében az a szülő vagy 
törvényes képviselő, aki óvodakö-

teles gyermekét nem íratja be az 
óvodába, szabálysértést követ el. 

Az a szülő, akinek gyermeke 
magyarországi lakóhelye, vagy 
annak hiányában tartózkodá-
si helye Nagykőrös város, de az 
óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti,  köteles erről a beirat-
kozás idejének utolsó határnap-
ját követő tizenöt napon belül 
(2019. május 13-ig) írásban 
ér te sí te ni a Nagykőrösi Polgár-
mes te ri Hivatal jegyzőjét.

Dr. Czira Szabolcs s.k.
polgármester

FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

ÁLLÁST KÍNÁL
A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium

Takarító munkakörbe felvételt hirdet.
JELENTKEZNI LEHET: 

E-mailben: gondnoksag@toldi-nk.sulinet.hu

Személyesen az iskola titkárságára vagy gondnokságára leadott fényképes 

önéletrajzzal, melyhez kérjük csatolni a bizonyítványok másolatát.

Szükséges iskolai végzettség: 8 általános, előnyt jelent hasonló 

munkakörben szerzett tapasztalat

Felvétel esetén a munkavégzés elkezdéséhez erkölcsi bizonyítvány 

szükséges.
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A Nagykőrösi Rehabilitáci ós 
Szakkórház és Rendelőintézet 
főigazgatója, Tankó Ágota la-
punknak elmondta, hogy:  „Az 
Egészséges Budapest Program 
keretében intézményünk ingat-
lan korszerűsítésre, betegbiz-
tonságot fokozó intézkedésekre, 
betegkomfort növelésre, infor-
matikai fejlesztésre, valamint 
orvostechnológiai fejlesztésre 
írta meg fejlesztési program-
ját. A programon belül az első 

orvostechnológiai beszerzések 
a korszerű képalkotó diagnosz-
tikai eszközök voltak. Intézmé-
nyünk ennek keretében TOP-X 
DR Classic direkt digitális felvé-
teli és mellkasfelvételi röntgen 
rendszert kapott 2 db direkt di-
gitális detektorral. Az új rend-
szer március 25-től kezdte meg 
működését. Az informatikai 
fejlesztés keretében 40 db szá-
mítógépet és 40 monitort kapott 
intézményünk.”

Új, korszerû röntgen rendszer kezdte
meg mûködését a kórházban!

Hirdetés

Hirdetés

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés
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Hazai pályán fontos és felemelő 
győzelmet aratott a Kinizsi

Úgy tűnik, hogy az edzőváltás után 
magára talált a Kinizsi SE gárdája, 
hiszen Némedi Norbert vezetésével 
már másodszor győzött a nagy-
kőrösiek kedvenc csapata, meg-
szerezve ezzel az ezért járó áhított 
3 pontokat is. A várakozásoknak 
megfelelően közel félezer néző és 
szenzációs hangulat várta a csapato-
kat Nagykőrösön, a Pilis gárdája ellen 
március 24-én. A találkozón domi-
nált a Kinizsi, de az első félidőben 
még kimaradtak a helyzetek. Aztán 
jött a 62. perc és Szebellédi Ádám 
óriási bomba gólja, amivel megsze-
rezték az előnyt és végül a rendkívül 
értékes három pontot is! A mérkő-
zésen történtekről kérdeztem So-
hajda Márkot, a Kinizsi SE elnökét:

„Óriásit küzdöttek Némedi Nor-
bert vezetőedző játékosai, köszönet 
a szurkolóknak a biztatásért és kö-
szönet a csapatnak a mai szívből 
jövő játékért! Rendkívül büszke vol-
tam ezen a napon a nagykőrösi sport-
rajongókra! Felemelő érzés volt kő-
rösinek lenni! Boldog vagyok, hogy 
nézőink kitartottak mellettünk! Cso-
dálatos volt a szurkolás. Megalakult 

egy fiatalokból álló szurkolócsapat, 

akik rendkívül sportszerűen, iga-

zán hatékonyan buzdították a Ki-

nizsit. Úgy érzem, hogy kijöttünk a 

válságos időszakból, két meccs, két 

győzelem Némedi Norbert vezető-

edzővel. Teljesen új a szemlélet, a 

játékosok felnéznek a trénerükre. Azt 

gondolom, hogy újra csapategység 

van, nagyon pozitív a mérkőzés 

visszhangja, ez egy csúcsrangadó 

volt a csoportunkban, ahol sikerült 

győznünk az éremért küzdő Pilis el-

len. Bízom benne, hogy ez a lendület 

továbbra is kitart, és Nagykáta ellen 

idegenben ismét bizonyíthatunk a 

hét végén!”

Lőrinczy Veronika

Fotók: -szi-

GYŐZÖTT 
MAGYARORSZÁG!

Magyarország-Horvátország 
2:1

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-

re nyert a világbajnoki ezüstérmes 

horvát csapat ellen, a Groupama 

Arénában rendezett Európa-bajnoki 

selejtezőmérkőzésen március 24-én!

„Az 1848/49-es forradalom „Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc és szabadságharc 

eseményeinek nyomában”eseményeinek nyomában”

Az Arany János Református 

Gimnázium 9.a osztályos ta-

nulói 2019. március 12-16. 

között 5 napos kiránduláson 

vettek részt a Határtalanul! 

program keretében. A pá-

lyázat témája az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc. 

Ennek jegyében 
több magyarorszá-
gi emlékhelyet ke-
restek fel a diákok 
a szászrégeni Petru 
Maior Technológiai 
Líceum diákjaival 
együtt. 

Összesen 30 nagy-
kőrösi és 30 erdélyi 
diák vett részt a ki-
ránduláson.

A diákokat a gim-
názium részéről Ba-
log Gabriella osztály-
főnök, Bartusné Tóth 

Nóra és Szrapkóné Ferencz Or-
solya kísérte, az erdélyi isko-
lásokat pedig Crisan Mártha, 
a líceum aligazgatója, Simon 

Mária Magdolna osztályfőnök 
és Kiss Andor. 

A nyertes pályázatot Balog 
Gabriella és Kiss Andor kö-
zösen írták, mellyel 3.600 000 
forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült a két 
iskola.

A második utazásra 2019. 
május 13-17. között kerül 
majd sor, amikor az erdélyi 
testvériskolánk lát majd ven-
dégül bennünket és veszünk 
részt hasonlóan szép és tar-
talmas programokon, mint 
amilyenben az elmúlt héten 
volt részünk.   

Arany János Református 
Gimnázium, Szakgimnázium 

és Kollégium 
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A Borostyán Nyugdíjas Klub 
elnöke, Zagyva Mátyásné is 
kilátogatott a nagykőrösi piac-
csarnok átadó ünnepségére, a 
megnyitó előtt kérdeztük meg, 
hogy mi a véleménye Nagykőrös 
új kincséről, a közös összefogás 
újabb sikeréről. Zagyva Mátyás-
né az Önkormányzati Hírek új-
ságnak nyilatkozva elmondta:

„Nagyon örülök annak, hogy 
folytatódott a piac területének 
fejlesztése. Az őstermelői rész és 
a kiszolgáló épület már önma-
gában egy nagy fejlesztés volt 
és jó látni, hogy a városfejlesz-
tés újabb lépéseként most ez a 
megkezdett munka folytatódni 
tudott. Nagyon szép lett kül-
ső-belső megjelenésében a pi-
accsarnok, modern, ám egyben 
barátságos is. Remélem, gyorsan 
megtelik majd élettel, az áruvá-
laszték és a vásárlók igénye ta-
lálkozni fog és mindenki megta-
lálja a szükségeset. Gratulálok a 
városvezetésnek, hogy ígéretük-
höz híven folytatták a fejlesztése-
ket, ennek egyik legszebb példája 
lett ez a piaccsarnok, mely mos-
tantól esőben, hóban is kényel-
mes vásárlást fog biztosítani úgy 
a nagykőrösieknek, mind a kör-
nyékről hozzánk látogató vásár-
lóknak és árusoknak egyaránt.”

 Tavaly Nagykőrös megnyerte 

a Virágos Magyarország országos 
környezetszépítő versenyt, ebből 
az alkalomból nemzetközi szak-
mai zsűri érkezik majd városunk-
ba. Erről is kérdeztük a nyugdíjas 
klub vezetőjét: „Hallottuk a 
nagyszerű hírt és büszkeséggel 
tölt el minket, hogy ilyen szép 
eredményt ért el Nagykőrös ezen 
a nagy országos versenyen. Fon-
tos, hogy a szakma, akik tényleg 
értenek hozzá, elismerik azt a 
munkát, melyet Nagykőrös év-
ről-évre végez a környezetünk 
szebbé, élhetőbbé tételében. Na-
gyon drukkolok, hogy a nem-
zetközi versenyen is minél jobb 
eredményt érjünk el, a Boros-
tyán Nyugdíjas Klub tagjai biz-
tos, hogy mindent megtesznek 
majd azért, hogy lakókörnyeze-
tünket még virágosabbá és zöl-
debbé varázsoljuk.”

Horváth Tibor

A szurkolók rendkívül sportszerűen, igazán 

hatékonyan buzdították a Kinizsit

Újjáépítik a Református 
Temetô kerítését

 Március 21-én megkezdték a 
Nagykőrösi Református Egy-
házközség fenntartásában lévő 
Református Temető életve-
szélyessé vált téglakerítésének 
elbontását. Minderről Szabó 
Gábor lelkészelnök számolt be 
közösségi oldalán. 

Az építkezés képeit is közzétet-
te. „A megdőlés oka a sávalap 
süllyedése volt. Új és olyan szép 
kerítés épül, mint a másik ol-
dalon. Isten segítsen meg ebben 
minket! (Köszönjük a türelmet 
és megértést!)” – írta közösségi 
oldalán Szabó Gábor.

Zagyva Mátyásné: 
„Nagy öröm és siker

a piaccsarnok átadása, 
a piac fejlesztése”

VÁRJÁK A VÁROSI KITÜNTETŐ CÍMEKRE A JAVASLATOKAT
2019. április 30-ig nyújthatók be Nagykő-
rös Város Önkormányzat polgármesteréhez 
(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5.) az idei év-
ben adományozásra kerülő városi kitüntető 
címekre a javaslatok.
Nagykőrös Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 30/2010. (XII.17.) önkormány-

zati rendeletében foglaltak alapján az alábbi 

kitüntető címeket adományozza:

Pro Urbe Nagykőrös Kitüntető Cím: 

Nagykőrösért Kitüntető Cím: 

Nagykőrös Város Díszpolgára Kitüntető Cím

Fenti rendelet alapján: A kitüntető címek 
posztumusz módon is adományozhatók. Ja-
vaslattételre bármely természetes személy, jogi 
személy, jogi személyiség nélküli jogalany, tár-
sadalmi szervezet és egyház jogosult.

A részletes felhívást megtekintheti 
a www.nagykoros.hu oldalon.

Híreinket, képgalériáinkat kövesse 

nyomon továbbra is az

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!
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VIDÁM HANGULATÚ PETÔFI BÁL
A már hagyományokhoz híven, 
idén is nagy sikerrel rendezték 
meg a Petőfi Bált a Toldi iskola 
aulájában, 2019. március 23-
án, az Iskolai Szülői Szervezet 
elnöke, Bednárné Susán Erika 
és összekötő pedagógusa, Máté 
Zsuzsanna főszervezésében. A 
ren dez vényen 450 vendég mu-
latott. A bálon együtt ünnepelt 
a vendégekkel dr. Körtvélyesi 
Attila alpolgármester, Fodor 

Gábor ceglédi tankerületi igaz-
gató, valamint Deák György 
ny. igazgató is. A talpalávalót a 
Kőrösi Trió Együttes szolgál-
tatta Dobos Zsolt vezetésével. 
A gyönyörű dekoráció készítése 
a szülők mellett Tanai Viktó-
ria tanárnő munkáját dicséri. 
A bálozókat Bednárné Susán 
Erika, a Szülői Szervezet elnöke 
köszöntötte, a bált Utasi Eszter 
igazgatónő nyitotta meg. Tóth 

Andrea és Zoboki Laura pe-
dagógusok felkészítésével az 1. 
a osztály Monti csárdást adott 
elő, majd Hegedűs Károlyné 
betanításával bemutatkozott a 
Harmónia mazsorett csoport 
egy nagyszerű koreográfiával. A 
Weiner Leó Zeneiskola növen-
dékei és tanárai is elkápráztat-
ták műsorszámaikkal a vendé-
geket, végül Hegedűs Károlyné 
felkészítésének köszönhetően 

csodálhattuk meg a szülők és 

gyermekek Palotás táncát. Az 

ízletes vacsorát a Toldi iskola 

remek konyhája készítette. A 

nagy sikerű, hajnalig tartó es-

ten értékes tombolanyeremé-

nyek is gazdára találtak. 

Tekintsék meg képgalérián-

kat az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook oldalán! 

Fotók: Beretvás Judit
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2019. március 20-án folytató-
dott a Nagykőrösi Arany Já-
nos Kulturális Központ Szabó 
Ká roly Városi Könyvtárban az 
„Üze net a könyvtárban” című 
be szél ge tős előadássorozat. 
Az est vendége Tóth Tibor Ma-
gyar or szág első vállalkozásban 
mű köd te tett állatkertjének tu-
laj do no sa volt, akivel Juhász 
Nán dor, a kulturális központ 
igaz ga tó helyet te se beszélgetett 
a MAGANZOO sztoriról. Az 

est folyamán a nagyszámú kö-
zönség sok érdekes, lélekemelő 
és vicces történettel ismerkedett 
meg, melyeket Tóth Tibor élt át a 
magánállatkertje megnyitása és 
működtetése közben. 

A programsorozat április 

3-án folytatódik, amikor 

Novák Ákos, a Boldogság 

Projekt című blog írója 

lesz a könyvtár vendége.
 Fotók: Tóth Csaba

Üzenet a könyvtárban: 
MAGANZOO sztori

Kustár Tamás leszólta, 
megalázta bizottsági 

hölgy tagtársát

Nagykőrös Város Önkormány-
zat Pénzügyi és Városüzemel-
tetési Bizottsága 2019. március 
13-án 14.00 órakor ülést tarott. 
A bizottsági ülésen Kustár Ta-
más Balázs bizottsági tag, te le-
pü lé  si képviselő csúnyán leszól-
ta, megsértette idős bi zott  sá gi 
hölgy tagtársát. Az egy ik na pi-
ren di pont vitájában in ge rül-
ten az idős, köztiszteletben álló 
asszonyra olyan megjegyzése-
ket tett, mely szerint a Hölgy 
leépül…  

„Miért kellett kérdése-

ket feltenni? … Leépü-

lés, leépülés! … Vicc!” 

– mondta ingerülten 

Kustár Tamás.
Kustár Tamásnak ez nem 

az első, Hölgyekkel szembeni 
éles kirohanása. Képviselő- 
testületi üléseken több alka-
lommal is támadólag, sértően, 
tiszteletlenül lépett fel nőtár-
sai ellen.

LV

ISKOLANYITOGATÓ 
Napok a Zeneiskolában

Ha személyesen is szeretnének megismer-

kedni iskolánk tanáraival és zenei oktató-

nevelő munkánkkal, akkor szeretettel hívjuk 

és várjuk Önöket és gyermeküket iskolánkba

2019. április 1-2-3-án 
(hétfő-kedd–szerda) 14-18 óráig.
Cím: Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

2750 Nagykőrös, Patay utca 19. Telefon: 53/550-120
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. március 25-től 

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Kecskeméti út 18.

Tel.: 53/350-182

2019. április 1-től 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. március 30-31-én

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44. 

Tel.: 53/350-703

Hirdetés

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2019. ÁPRILIS HÓNAP

KÉPVISELŐ NEVE FOGADÓÓRA NAPJA HELYE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

2019. április 4. (csütörtök)
13.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester 
1. számú választókerület

2019. április 23. (kedd)
15.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

Kiss Attila Csaba
települési képviselő
2. számú választókerület

2019. április 12. (péntek) 
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium 
(Nagykőrös, Ceglédi út 2. )

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2019. április 1. (hétfő) 
16.00 órától 

Humánszolgáltató Központ 
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselő
4. számú választókerület

2019. április 10. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2019. április 8. (hétfő)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Arany János utca 35. 
Idősek Klubja 

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2019. április 10. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Városi Óvoda 
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykőrös, Ifjúság u. 22.) 

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2019. április 10. (szerda)
17.00–18.00 óráig 

Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola
(Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)

Nagy Balázs
települési képviselő
8. számú választókerület

2019. április 10. (szerda)
14.30–15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

László Ferenc
települési képviselő

2019. április 2. (kedd) 
14.00 órától

Nagykőrösi Arany János Kulturális 
Központ 
(Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

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
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Nagykőrös város Év Sportolója 2018. 
cím különdíjasai: HOFFER HANNA 

és HOLLÓ-ZSADÁNYI NORMAN
tánc, showtánc sportágban

Hanna és Norman mindketten 2010-ben 
születtek, azóta barátok. Az Arany János 
Református Általános Iskolában egy osz-
tályközösség tagjai. Norman 2015, Han-
na pedig 2016 óta táncosai a RELEVÉ 
TÁNCMŰVÉSZETI ÉS TÁNCSPORT 
EGYESÜLET-nek. Norman fél éve társas 

táncot is tanul. Csoportban és duóban is 
tavaly, 2018-ban kezdtek el versenyezni, és 
már az első versenyévadban kiváló ered-
ményeket, különdíjakat értek el területi, 
országos, nemzetközi és európai szinten, 
megmutatva tehetségüket. 

A városban megszervezett bálokon, va-
csorákon és számos más rendezvényen is 
rendszeresen fellépnek, helytállnak. Rend-
kívül energikus személyiségek, imádják 
a táncot, zenét, mozgást, mely tükröződik 
is az általuk előadott koreográfiák során. 

A 2018-as év eredményeit is együtt ér-
ték el: Január 27-én, az AMITA DANCE 
JAM országos táncversenyen, duó ka-
tegóriában megszerezték az első helyet, 
valamint a legjobb színpadi alakítás 
különdíját. Március elején, a Magyar 
Látványtánc Sportszövetség területi baj-
nok ságán, duó kategóriában a színpadi 
lát vány tán cuk kal első helyezettek lettek, 

valamint elnyerték a kiemelkedő előa-
dásmód különdíját is. Kimagasló telje-
sítményüknek köszönhetően az amatőr 
kategóriából átkerültek profi kategóri-
ába, az országos versenyen és az európa 
bajnokságon így már profiként indultak. 

2018. május 11-13-án a Magyar Lát-
ványtánc Sportszövetség országos bajnok-
ságán, duó kategóriában színpadi látvány-
táncukkal elsők lettek, valamint szintén 
kiérdemelték a kiemelkedő előadásmód 
különdíját is. Június 27-től július 1-ig, 
a Magyar Látványtánc Sportszövetség 
Európa Bajnokságán Brassóban, duó ka-
tegóriában EURÓPA BAJNOKOK lettek, 
elnyerték az első díjat színpadi látvány-
táncok kategóriában, valamint különdíj-
jal is kitüntették őket. Edzőjük: Horváth 
Melinda táncpedagógus.  

A sportolóknak további sok sikert 
kívánunk, gratulálunk!

ÉLMÉNY A MÚZEUMBAN
A II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola 5. b osztályos tanulói 

rendhagyó történelemórán vet-

tek részt Dr. Körtvélyesiné Pé-

csi Mónika tanárnő vezetésével 

március 21-én.  A gyermekek a 

nemrégiben megújult nagykő-

rösi múzeumba látogattak el, 

ahol közelebb kerültek Arany 

János kultuszához, interaktív 

játékokkal ismerkedtek és szá-

mos új és hasznos információ-

ra tettek még szert a rendkívül 

színvonalas, gazdag tárlatveze-

tés során. A diákok nagyon él-

vezték a múzeumi órát, többen 

lapunknak is nyilatkoztak. 

Nagysolymosi Martin: Ko-

ráb ban is jártam már a mú-

zeum ban, de most, hogy fel-

újí tot ták, nagyon tetszik az 

egész kiállítás, lenyűgözött. 

Leginkább az Arany Jánosnak 

állított emlékek ragadtak meg, 

hogy milyen mértékben tisz-

telték őt, ő egy igazi példakép. 

Bízom benne, hogy újra eljö-

vünk majd a múzeumba. 

Nagy Bálint Jácint: Al-

sóban is jártam már itt, de 

a felújított múzeum sokkal 

jobban tetszik, leginkább az 

interaktív játékokat emelném 

ki, de a háborúval kapcsolatos 

dolgok, mint a kiállított fegy-

verek, puskák érdekelnek leg-

jobban. A múzeumi látogatás 

során vonzóbbá vált számom-

ra a történelem, szeretnék még 

visszatérni ide. 

Völgyi Ferenc Rómeó: Ré-

gebben is nagyon sokat jártam 

ide, de a felújítás óta még in-

kább tetszik, engem is nagyon 

érdekelnek a fegyverek, de az 

interaktív játékok is nagyon 

érdekesek számomra, külö-

nösen figyelemreméltó, aho-

gyan feldolgozták Arany János 

munkásságát, mindenképpen 

visszatérek még a múzeumba. 

Tekintsék meg képgalérián-

kat az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook oldalán!Nagysolymosi Martin Nagy Bálint Jácint

Völgyi Ferenc Rómeó
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I. NAGYKŐRÖSI RÖGBI BÁLI. NAGYKŐRÖSI RÖGBI BÁL

Sportegyesületünk, a nagy-
kőrösi Honfoglalók Rugby 
Club és Törpi Rögbi Után-

pótlás Műhely SE, idén ün-
nepli megalakulásának 5. év-
for du lóját. 

Ezen jeles alkalom megün-
neplésére, valamint az utánpótlás 
csapataink támogatására közös-
ségünk vacsorával egybekötött 
zenés estet rendezett március 16-
án, a Toldi Miklós Élelmiszeripa-
ri Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégiumban. 

Az I. Nagykőrösi Rögbi Bál 
kiváló hangulatban zajlott és 
hatalmas sikert aratott a közel 
300 (296 fő) résztvevő körében, 
így terveink szerint a céljainkat 
és törekvéseinket támogatni 
vágyó szurkolóinkkal karöltve 
2020-ban is megrendezzük azt.

Az estét Tóth Dániel vezető-
edző és Király Kevin junior csa-
patkapitány köszöntői nyitották 

meg. A programot a junior férfi-
csapatunk táncos különszáma 
színesítette, de támogatóinknak 
köszönhetően a tombola sorso-
lása is nagy izgalmakat és igazán 
értékes nyereményeket rejtett. 
(Fődíj felajánlók: Dr. Czira Sza-
bolcs Polgármester Úr; Country 
Tours Utazási Iroda; Neuzer 
Kerékpár Kft.; Kőházi-Kis Al-
bert; Tóth Dániel és Kovács 
Réka; P&G Zálogház Kft.; RIV 
Trans Kft.; Gazdabolt; Kőhá-
zi-Kis Dorina; Útmentilak Kft.) 

Az esemény egyik fénypont-
jaként kihirdetésre kerültek az 
év legjobb nagykőrösi tojáslab-
dásai is. Ezúton is gratulálunk 
minden díjazottnak!

‚Legfiatalabb játékos’ – Gö-
möri Ákos (U10); ‚Legszorgal-
masabb játékos’ – Fritschek 
Gergő (U10-U14); ‚Az év cél-
ja’ – Szűcs Bence (U19); ‚Az év 
tolongás játékosa’ – Szőke Sza-
bolcs (U19); ‚Az év 3/4 játékosa’ 
– Király Kevin -(U19)

 Kiemelten köszönjük a Kő-
házi-Kis családnak a sok se-
gítséget, amit a bál szervezése 
során nyújtottak sportegyesü-
letünknek/közösségünknek! 
Köszönjük továbbá természe-
tesen minden résztvevőnek, 
hogy jelenlétükkel is támogat-
ták csapatainkat! 

Honfoglalók Rugby Club és 
Törpi Rögbi Utánpótlás 

Műhely SE 

 Oláh Róbert geográfus-történész előadás-sorozata 
általános iskolásoknak

2019. április 8. hétfő 17 óra
Múzeum Konferenciaterme

A belépés ingyenes
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Kedves Olvasónk, Balog 

Zsolt küldte nekünk az itt 

lát ha tó képeket, melyeket 

na gyon szépen köszönünk 

Ol va sói nk nevében is!  

Drón fo tók Balog Zsolttól 

ren del he tők is: 20-477-8621

E mail: balogzs76@t-online.hu

Hirdetés

A nagykôrösi Piaccsarnok a levegôbôl is meseszép

KÖSZÖNET
Csokoládétortával köszönte 
meg Dr. Czira Szabolcs pol-
gár  mes ter az Arany János Re-
for  má tus Általános Iskola és 
Óvo da tanulóinak és az őket 
fel ké szí tő pe da gó gu sok nak azt 

az ön zet len és lel kes mun kát, 
mely nek ered mé nye ként a 
már  ci us 15-i vá ro si ün nepsé  -
gen szín vo na las mű sor ral 
aján dé koz ták meg a városi kö-
zös megemlékezésre érkezőket.  
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Mint ahogyan lapunk arról be-
számolt, a KÖVA-KOM Non-
profit Zrt. ebben az évben is 
megszervezte a TeSzedd akciót, 
csatlakozva az országos sze-
métgyűjtési mozgalomhoz. Az 
önkormányzat cégének tájé-
koztatása alapján több mint 6 
tonna illegális hulladék került 

begyűjtésre a város mintegy 20 
pontján. 
Az elsődlegesen jelentkező ön-
kéntesek száma 900-ról, több 
mint 1300 főre nőtt, a szükséges 
zsákok száma pedig, a kezde-
ti 560-ról 800 fölé növekedett 
a gyűjtési hét végére. Ez több 
mint 6 tonna hulladékot jelent 

az előzetes számolások alap-
ján. 

Nagykőrös Városa ebben 
az évben, Virágos Magyaror-
szág 2018 győztes városaként 
részt vesz az Entente Florale 
Europe versenyen. A TeSzedd 
akció keretében, széleskörű la-
kossági összefogással történt 

hulladékgyűjtés is segít abban, 
hogy városunk kimagaslóan 
szerepelhessen ezen a rendez-
vényen.

Köszönet mindenkinek, aki 
munkájával hozzájárult váro-
sunk és környezetünk szebbé 
tételéhez, tisztaságához! 

 LV-KÖVA

TeSzedd:TeSzedd:
Több, mint 6 tonna hulladékot 

gyűjtöttek az önkéntesek 
Nagykőrösön és környékén

Fotó: Palotainé Grónai Éva


