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VÁROS BORA 
VÁLASZTÁS

Az idén is megrendezték a NAGYKŐRÖS VÁROS BORA vá-
lasztást 2019. április 5-én. A boresten 59 borbíráló vett részt. 

További részletek lapunk 4. oldalán!

Jelentkezzen Ön is! Keressük Városunk 
legvirágosabb ingatlanait!

A Virágos Nagykőrösért kiírásra április 30-ig lehet nevezni, 
a www.nagykoros.hu oldalon megtalálható kiírás szerint. 

SZERETEM SZERETEM 
NAGYKŐRÖST!NAGYKŐRÖST!

ENERGIAHATÉKONY 
ÖNKORMÁNYZAT LETTÜNK
Újabb elismerés Nagykőrösnek! 

Megint a szakma mondta ki, 
hogy Nagykőrös sikeres város!

Újabb örömteli hírt ismer-

tetett dr. Czira Szabolcs pol-

gármester a március 28-ai 

testületi ülés keretében: „Van 

egy tanú sít vá nyunk, Energia-

hatékony Ön kor mány zat címet 

kaptuk meg.” ‒ jelentette be a 

városve ze tő az újabb, városun-

kat ért el is me rést. A program 

Áder Já nos köztársasági elnök 

fővéd nök sé ge alatt zajlik, a dí-

játadó ün nep ség re is a Magyar 

Ország gyű lés ben került sor. 

Mi nisz ter el nö ki megbízottként 

pe dig Szili Katalin képvisel-

te a Ma gyar Kormányt. „EZ 

SZÁMOMRA EGY ÚJABB 

ELISMERÉS, GONDOLOM 

VALAMENNYIÜNK SZÁ-

MÁRA IS, HOGY EBBE A 

KATEGÓRIÁBA BESOROL-

TAK BEN NÜNKET.” ‒ fogal-

mazott dr. Czira Szabolcs pol-

gármester. 

Energiahatékony Ön kor mány-

zat Címet kaphatnak azok az 

önkormányzatok, amelyek a kész 

terveken és benyújtott pályáza-

tokon túl megvalósított és lezárt 

energetikai beruházásokkal, így 

mérhető megtakarításokkal vagy 

mérhető megújuló energiaterme-

léssel rendelkeznek.  

Horváth Tibor

Fotó: -szi-
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Orbán Viktor hétpontos prog-
ramot hirdetett a bevándorlás 
megállításáért pénteken, Bu-
dapesten, a Fidesz európai par-
lamenti (EP) választási prog-
ramját bemutató, Parlamenti 
Szalon című rendezvényen.

A program szerint a migráció 
kezelését el kell venni a brüsz-
szeli bürokratáktól, és vissza kell 
adni a nemzeti kormányoknak. 
Javasolta továbbá, hogy egyet-
len ország se legyen kötelez-
hető migránsok befogadására 
akarata ellenére, és senkit ne 
engedjenek be Európába érvé-
nyes igazolvány, dokumentu-
mok nélkül.

Szorgalmazta azt is, szün-
tessék meg a migránskártyákat 
és a migránsvízumot, Brüsszel 
pedig ne adjon több pénzt So-
ros György bevándorlást segítő 
szervezeteinek, ehelyett térítse 
meg a határvédelem költségeit. 
Orbán Viktor végül követelte, 
hogy Európában senkit ne ér-
hessen hátrányos megkülönböz-
tetés azért, mert kereszténynek 
vallja magát, és bevándorlást 
ellenző vezetők álljanak az EU-s 
intézmények élén.

Szavai szerint ezek azok a 
pontok, amelyek a legszüksége-
sebbek a bevándorlás megállí-

tásához és a keresztény kultúra 
megőrzéséhez. Kérte egyúttal a 
választókat, hogy aláírásukkal 
támogassák majd ezt a progra-
mot. Hangsúlyozta: a brüsszeli 
elit hatalmi törekvéseit meg 
kell fékezni, a bevándorlást 
meg kell állítani.

Az EP-választáson keresz-
tény civilizációnk léte a tét - 
mondta, kifejtve: A tét az, hogy 
bevándorláspárti vagy beván-
dorlásellenes vezetői lesznek-e 
az EU-nak; Európa marad-e az 
európaiaké vagy átadjuk a he-
lyet egy más civilizációból ér-
kező tömegnek; megvédjük-e 
a keresztény, európai kultú-
ránkat vagy átadjuk a terepet a 
multikulturalizmusnak.

Orbán Viktor arról is be-
szélt, hogy az európai elittel 
szembeni elégedetlenség leg-
főbb forrása ma Európában a 
migráció kezelése. Európát ma 
népvándorlás fenyegeti, ez nem 
egyszerűen migrációs válság, 
hanem népvándorlás - fejtette 
ki, úgy értékelve, a népvándorlás 
legfőbb oka, hogy Európán kívül 
sokkal több gyermek születik, 
mint Európában, így a migráci-
ós válság fő oka belül keresendő. 
„Azért nem születnek nagyobb 
számban gyermekek Európá-

ban, mert a mi kontinensünk 
kulturális meghasonlással és 
identitásválsággal küzd” - fo-
galmazott. (…)

A miniszterelnök kitért az 
Európai Néppárt (EPP) és a 
Fidesz viszonyára is, amit úgy 
kommentált: „a mi jövőnkről 
mi döntünk, és nem az Európai 
Néppárt”. A választás után meg-
látják - folytatta -, merre fordul 
az EPP, most azonban úgy tű-
nik, balra, liberális irányba, li-
berális európai birodalomépítés 
és a bevándorlók Európájának 
irányába fordul. Ha erre fordul, 
biztosak lehetnek benne, hogy a 
Fidesz nem fogja követni - biz-
tosította hallgatóságát. (…)

Az európai emberek nem 
akarnak bevándorlást - érté-

kelt, jelezve, hogy Frans Tim-

mermans szocialista csúcs-

jelölt azonban akar, az egyik 

ezzel kapcsolatos nyilatkoza-

tát pedig marxista-szocialista 

szövegnek minősítette. „Ért-

hető is, ha Juncker és Timmer-

mans urak sülve-főve együtt 

vannak. A kérdés csak az, hogy 

bútorozhat össze egy ilyen em-

berrel a néppárti Manfred We-

ber” ‒ mondta. Szavait azzal 

zárta: „mutassuk meg Brüsz-

szelnek május 26-án”, a válasz-

táson, hogy a végső szót nem a 

Soros-féle NGO-k és a brüsszeli 

bürokraták, hanem az embe-

rek mondják ki a szavazófül-

kékben.

( MTI)

Orbán Viktor programot hirdetett
a bevándorlás megállításáért

MEGEMLÉKEZÉS
Szűcs István 

halálának 4. évfordulójára

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel. / Nem örülsz már nekünk 

szerető szíveddel. / De egy könnycsepp a szemünkben Érted él. / Egy 

gyertya az asztalon Érted ég. / S bennünk él egy arc, egy végtelen 

szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, 

múlhatnak évek, / Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!

Feleséged és lányod

MEGEMLÉKEZÉS
Danka József

halálának 1. évfordulójára

Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. 
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta 

kicsordul. Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón még 
most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk és 

nem feledünk Téged. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:

szerető feleséged, édesanyád, fiad, menyed, unokád

Szomorúan tudatjuk, hogy

NAGY LÁSZLÓNÉ

(szül. Kőrösi Mária)

életének 83. évében elhunyt.

Kívánságára szűk családi körben búcsúztattuk.

lánya: Zsuzsa, testvére és unokái

MEGEMLÉKEZÉS

Lázár Albertné
Balog Erzsébet
halálának 8. évfordulójára

8 éve, hogy elmentél némán, csendesen. Nem tekint ránk aggódó 

szemed, megpihenni tért a két dolgos kezed. Hiányod nagyon fáj. 

Nem múlik bánatunk! De tudjuk, Te vagy a mi égi őrangyalunk.

Fájó szívvel emlékezünk Rád: Unokád és szerető családod
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett férjem és édesapánk

DR. VARGA ANDRÁS

temetésén részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek 

és jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédnagymamánk

ÖZV. BALOG LÁSZLÓNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

bánatunkban, fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet Dr. Szabó Károly főorvosnak, a belgyógyászaton 
dolgozó nővéreknek a gondos munkájukért. Háziorvosának, 

Dr. Lakatos Attila gyógyítását köszönjük szépen.

A gyászoló család

A Víziközmű Társulat számoljon el 
az érdekeltekkel!

Olyan videó jelent meg az in ter-

ne ten, amiben Zágráb Nán dor, 

a Jobbik helyi elnöke kér de zi 

Körtvélyesi Sándort a kép vi-

se lő-  testületi ülés szünetében. 

A fel vétel megvágott. Kimaradt 

például az a rész, amikor Kört-

vélyesi Sándor arról beszél, 

hogy a Víziközmű Társulat ál-

tal átutalt pénzhez nem nyúl-

hat hozzá az Önkormányzat… 

Pedig a helyzet már ez előtt 

is egyértelmű volt, mármint, 

hogy nem nyúlhat az Önkor-

mányzat a Víziközmű Társu-

lat által elkülönített számlára 

utalt pénzhez. Jól tudhatták 

ezt az ellenzéki oldalon ülő 

képviselő-testületi tagok is, 

hiszen a 2018. november végi 

ülésen ők is kézhez kapták a 

Nagykőrösi Víziközmű Társu-

lat Elszámoló Bizottsága Elnö-

kének, Körtvélyesi Sándornak 

a levelét, melyben egyértel-

műen közli, hogy a Víziköz-

mű Társulat által „átutalt 

217.251.476 Ft víziközmű-tár-

sulati vagyon átadása nem 

tekinthető véglegesnek” és az 

Önkormányzat nem jogosult 

megterhelni, nem jogosult 

bármilyen formában felhasz-

nálni, nem jogosult a terhére 

kötelezettséget vállalni.

Dr. Czira Szabolcs a képvi-

selő-testületi ülésen fel is ve-

tette a pénz kapcsán Zágráb 

Nándorhoz szólva: „Én már 

elmondtam világosan, az ön-

kormányzat nem rendelkezhet 

felette, nincs kapcsolata az érin-

tettekkel, a Víziközmű Társulat 

az, aki név-címlistával rendel-

kezik, bankszámlaszámokkal 

rendelkezik, aki pillanatok alatt 

vissza tudná adni. FOGJUNK 

ÖSSZE, kérjük a Víziközmű 

Társulatot, hívja össze a rend-

kívüli gyűlését, kérték a kül-

döttek a rendkívüli közgyű-

lésnek az összehívását, én azt 

gondolom, a képviselő társa-

im is ezt akarják, hadd kapják 

meg az emberek azt a pénzt, 

ami túlfizetésként keletke-

zett. Azt gondolom, hogy ez 

tisztességes kérés, tisztességes 

hozzáállást kérek Öntől…”

Persze bárkiben felme-

rülhetnek a kérdések: Tesz-e 

bármilyen lépést Zágráb 

Nándor és az ellenzék annak 

érdekében, hogy a Víziközmű 

Társulat megtegye a polgár-

mester által vázolt lépéseket, 

mely ahhoz vezetne, hogy az 

emberek megkapják a többlet 

befizetéseiket? Vagy inkább a 

politikai csatározás útján ma-

rad Zágráb és csapata?

Körtvélyesi Sándor leveléből egyértelműen kitűnik, a pénz átadása nem tekinthető véglegesnek!
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VÁROS BORA VÁLASZTÁS

Az idén is megrendezték a 

NAGYKŐRÖS VÁROS BORA 

választást 2019. április 5-én.  

A boresten 59 borbíráló vett 

részt, a vendégeket dr. Czira 

Szabolcs polgármester és László 

Ditta, a Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központ igazgatója 

köszöntötte.  

A vacsorával egybekötött 

bor est re 20 borminta érkezett 

be, közülük 12 fehér és 8 vörös. 

A borválasztást Túri Krisztina 

borrendi elnök ‒ nagymester 

vezényelte le, majd a vacsora 

közben Szarka Gyula Kossuth 

‒ díjas énekes és együttese szó-

rakoztatta a megjelenteket. Köz-

kívánatra Ecsedi Péter énekmű-

vész is énekelt a vendégeknek.

A magas színvonalú műsor-

ral kísért, jó hangulatú esten 

végül egy fehér és egy vörös bor 

került kiválasztásra. 

Eredmények: 

•  Nagykőrös Város Bora 2019. 

fehérbor kategóriában: 

TÁPIÓ-VIN Borgazdálkodá-

si Kft. – Szürkebarát bor. 

•  Nagykőrös Város Bora 2019. 

vörösbor kategóriában: 

TÁPIÓ-VIN Borgazdálkodá-

si Kft. – Cabernet Sauvignon 

Barrique bor. 

További képek az Önkor-

mányzati Hírek Nagykő-

rös facebook oldalán!
Beretvás Judit

Fotók: -szi-  és Beretvás J. 
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A márciusi piacátadó ünnepsé-
gen részt vett Ambrus Zoltán ez-
redes, Nagykőrös Város rendőr-
kapitánya, aki lapunknak adott 
villáminterjújában elmondta, 
hogy ő is lelkes piaclátogató, és 

nagyon tetszik neki az új piac-
csarnok.

 „Minden vasárnap járunk a 
nagykőrösi piacra, a zöldségfé-
lét mindig itt szerzem be. Ez egy 
nagyon szép épület lett, Nagy-
kőrösön megérdemlik! Termé-
szetesen, ahogyan eddig is, ezek 
után is mindent meg fogunk 
tenni az állampolgárok, és az 
épületek, anyagi javak bizton-
sága érdekében, így óvjuk majd 
a piac épületét is. Nagyon sok a 
gyalogos járőr a város frekven-
tált közterületein, éjszakánként 
főleg. Nagyon tetszik nekünk is 
a város. Gratulálok a városve-
zetésnek, hogy ezt itt megcsinál-
ták! Örömmel élünk itt, nem is 
megyünk el!”

Lőrinczy Veronika

A NAGYKÔRÖSI 
RENDÔRKAPITÁNY 

IS LELKES 
PIACLÁTOGATÓ! 

TETSZIK NEKI AZ ÚJ 
PIACCSARNOK IS

FELHÍVÁS
vegyszeres gyomirtásra

A MÁV Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgató-

ság Szeged tájékoztatása szerint, a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 

Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon 

és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó 

területeken és telephelyeken a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet alapján 

vegyszeres gyomirtást végeztet: 

2019. április 29. (hétfő)

U423 Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 

Tel.: 06/30/723-2321

Részletek a www.nagykoros.hu oldalon, 

a Felhívások menüpont alatt!

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok 

útvonalterve az időjárás vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap).

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi vára-

kozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a 

permetezett területeken munka végezhető. 

(A gyomirtáshoz használt vegyszerek: AMEGA 480 SL/MARS 480, 

MEZZO 20 WG, KYLEO, SUCCESSOR 600, SUCCESSOR T/SUCCES T, 

SILICO/SPUR, DROPMAX)

Dr. Nyíkos Sára sk.

címzetes főjegyző

RÜGYEZNEK AZ ÚJ 
KISFÁK A TEMETŐHEGYI 

VÁROSRÉSZBEN

Hamarosan szép lombkoro-

ná val fognak büszkélkedni 

azok az új kisfák, melyek ta-

valy kerültek elültetésre a 

Te me tő he gyi városrészben. 

A zöld Nagykőrös program ke-

retében 550 fával gazdagodott 

a terület. E mellett megvalósult 

egy füvesítési akció is, így vár-

hatóan igazi kertváros alakul 

ki a közterületek vonatkozá-

sában is. Illetve kihelyezésre 

kerültek lakó-pihenő övezet 

táblák is, ahol ezt a táblát 

látja, ott járművel legfeljebb 

20 km/óra sebességgel sza-

bad közlekedni, valamint a 

lakó-pihenő övezetben a ve-

zetőnek fokozottan ügyelnie 

kell a gyalogosok (különösen 

a gyermekek) és a kerékpáro-

sok biztonságára.

 Figyelem! 

Információink szerint az új, 

aszfaltozott utakon többen is 

a megengedettnél gyorsabban 

közlekednek, így a rendőrség 

folyamatosan a helyszínen lesz, 

hogy az ott közlekedők meg-

szokják ezt az új szabályt. Azt 

a tájékoztatást kaptuk, hogy 

még türelmi időszak van, nem 

büntetnek, csak figyelmeztet-

nek, ez azonban hamarosan 

véget ér. Kérjük fokozott fi-

gyelemmel, a sebességkorlát 

betartása mellett közlekedje-

nek a Temetőhegyi városrész-

ben. Köszönjük!

Horváth Tibor
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Hirdetés Hirdetés

ÁPRILIS 17-IG NYÚJTHATÓ BE 
A LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉST 

TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT!

Idén 5 millió forint önkor-
mányzati forrás áll rendelke-
zésre a lakossági járdaépítési 
munkálatok támogatására. 

A pályázat benyújtásának 
határideje:

2019. április 17. szerda 15 óra
• A pályázatot a Nagykőrös 

Város Önkormányzat honlapjá-
ról letölthető, vagy a Nagykőrösi 
Polgármesteri Hivatal portáján 
kérhető járdaépítési kérelem for-
manyomtatvány teljes körű (a 
nem vonatkozó részek kihúzásá-
val) kitöltésével lehet leadni. A pá-
lyázat benyújtásának nincs díja.

• A pályázatot a Nagykőrösi 
Polgármesteri Hivatalban szemé-

lyesen, a műszaki irodán ügyfél-
fogadási időben (H: 15.00- 18.00, 
Sz: 7.30-15.00, P: 8.00-12.00), 
vagy postai úton a 2750 Nagy-
kőrös, Szabadság tér 5. számra 
címezve „Lakossági járdaépítés 
2019.” címmel ellátva lehet be-
nyújtani.

A pályázattal kapcsolatban 
to váb bi információ az alábbi 
el ér he tő sé ge ken kérhető: sze-
mé lye sen Búz Dávid, a Pol-
gár mes te ri Hivatal műszaki 
ügy in té ző jé nél ügyfélfogadási 
idő ben (H: 15.00-18.00, Sze: 
7.30- 15.00, P: 8.00-12.00); tele-
fonon: 53/550-334
Részletek: www.nagykoros.hu

Képünk illusztráció – a 2017-es Református templom melletti járdafelújítás-
nál készült
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Tisztelt ebtulajdonosok, ebtartók!

Tájékoztatom, hogy az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a előírja, hogy 

az eb tartási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat ebrendészeti feladatainak el-

végzése érdekében, illetve a veszettség elleni 

oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekin-

tettel, három évente legalább egy alkalom-

mal eb-összeírást végez. Nagykőrösön az 

utolsó ebösszeírásra 2016. évben került sor.

Figyelemmel az Ávt. 42/B. § (5) bekezdésé-

re, az eb tulajdonosa és tartója ebösszeírás-

kor köteles a kért adatokat az önkormányzat 

rendelkezésére bocsátani, így azoknak is 

ki kell tölteni az adatlapot, akik az előző, 

2016. évi ebösszeíráskor már szolgáltattak 

adatot.

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat és eb-

tartókat, hogy 2013. január 1-től a négy 

hónaposnál idősebb eb csak transzpon-

derrel (chippel) megjelölve tartható, ezért 

kérem, hogy szíveskedjenek a transzpon-

derrel nem rendelkező ebeket állatorvos-

nál megjelöltetni.

 Az ebösszeíró adatlapot 2019. év áprilisá-

tól munkatársaink bocsájtják a lakosság 

rendelkezésére, ezen felül az ebösszeírásra 

rendszeresített adatlap elérhető a Nagykő-

rösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. 

és Szabadság tér 4. szám alatti portaszol-

gálatán, a Nagykőrösi Polgármesteri Hiva-

tal Szabadság tér 5. szám alatti I. em. 30. 

irodájában, valamint a www.nagykoros.hu  

weboldalon.

Részletek, folytatás, adatlap a 

www.nagykoros.hu oldalon!

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Nyíkos Sára

címzetes főjegyző

LAJOS MONDJA…
Suba szerint a Fideszesek hülyeségeket 

osztanak meg a facebookon

Suba Lajos ex-MSZMP-s nyug-
dí jas igazgató láthatóan nagyon 
unatkozik, mióta nyug díj ba 
vonult, a facebookon foly tat 
show-műsort, támadja a Ma-
gyar Kormányt és a FIDESZ-t 
és kiáll Soros György, Brüsszel 
és a muszlimok mellett. 

Suba azt írta a facebookon áp-
rilis 5-én: „… mindön fideszös 
percönként mögoszt égy-égy hü-
lyeségöt! Assé tudják, hogy mit, 

de nekik aszt is mögmongyák, 
hogy mit, mög hányszó kő főtön-
ni.”. Suba szerint tehát minden 
Fideszes hülye és azt sem tudják, 
mit osztanak meg a facebookon, 
csak megmondják nekik. Subá-
ban lehet a régi emlékek tolultak 
fel, amikor a kommunizmusban 
egyeseknek megmondták, hogy 
a templom ajtajánál össze kell 
írni, hogy kik mennek be, majd 
miután a rendszer megbukott, 

utána gyorsan beültek az első 
sorba, a templomban. 

Nagykőrös keresztény-kon-
zervatív polgári város, nem kér 
egy ex-kommunista fröcsögésé-
ből. Ezt a választásokon is egyér-
telművé tették, amikor kiálltak 
a Kormány és a jelenlegi város-
vezetés mellett. Illene ezt tiszte-
letben tartania Suba Lajosnak is, 
nem pedig szidni és kárhoztatni 
a Fideszeseket, csak azért, mert 
ők, amiben hisznek, amellett 
ki is állnak és büszkén vállalják 
véleményüket. Nekik nem kell 
megmondani, mit kell megosz-
tani az interneten, igaz, ezt nem 
tudhatja egy olyan ember, aki 
sosem volt Fideszes.

Suba igyekezett először el ját-
sza ni a kőrösiek előtt a „FÜG-
GET LEN” igazságosztót, a nép 
egyszerű gyermekét. Nem jött 
össze a trükk, hamar leleple-
ződött, együtt tüntetett a Kor-
mány és a Fidesz  ellen Ujhelyi 

Istvánnal, László Ferenccel és 

Zágráb Nándorral. Suba tehát 

választott, Zágrábot, Ujhelyit, a 

Jobbikot és az MSZP-t választot-

ta, velük tüntetett a keresztény- 

polgári Kormány ellen. 

Ezzel a bejegyzéssel, amit 

Suba tett, egyértelműen össze-

nőtt, ami összetartozik. Zág-

ráb az országgyűlési választások 

előtt nevezte hülyének, anyagilag 

érdekelteknek, és rohadékoknak 

a választókat, különösen azokat, 

akik nem a Jobbik jelöltjére sza-

vaznak. Most pedig Suba Lajos 

folytatta a sort, hülyének nevez-

ve azokat a Fideszeseket, akik 

meggyőződésük szerint oszta-

nak meg bármilyen tartalmakat 

a facebookon. Itt az idő, hogy 

megfogadja, ami a Szentírásban 

írva vagyon: A szelíd nyelv élet-

nek a fája, a romlott pedig ösz-

szetöri a lelket. Péld. 15,4

Horváth Tibor

Egymásra talált az ex-kommunista Suba Lajos és Zágráb Nándor helyi Jobbik 
elnök

TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI EBÖSSZEÍRÁSRÓL
A Pest Megyei Rendőr-főkapi-

tányság Bűnmegelőzési Osztály 

húsvéti tájékoztatója

A húsvéti ünnepkör időszakában a Pest 

Megyei Rendőr-főkapitányság ren dő ri 

állománya kiemelt figyelmet for dít a 

különböző bevásárló és üzlet köz pon-

tok ra, az alkalmi kirakodóvásá rokra, a 

piacokra, a pályaudvarokra, a pénzin-

tézetekre, valamint a nagy tömegeket 

vonzó helyszínekre. 

Kérjük, vegyék figyelembe bűn-

megelőzési tanácsainkat, melyekkel a 

gondtalan és örömteli ünnephez sze-

retnénk hozzájárulni!

A fontos tanácsokat ‒ I. Az üresen 

hagyott lakások kapcsán ‒ II. Tömegköz-

lekedés során ‒ III. Bevásárlóközpon-

tokban, piacokon, nagyobb tömegeket 

vonzó helyeken ‒ IV. Közúti közleke-

dés során ‒ címszavakkal megtalálják a 

www.nagykorosma.hu oldalon!

KÍÍÍÍVÁÁÁNNJUUUK, HOHOGY LLLEEGGGYEEEN 

MMMMINNNDDENKIINNEK BBBÉKKÉÉÉS,,, 

GGGGOOONNDDDTALAANN ÜNNNNEEPPPE!!!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály
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PB gáz 11,5 kg

4599 Ft
PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

A Nagykőrösi Református Egyházközség, a fenntartásában lévő
Arany János Református Általános Iskola és Óvoda Mesevár Tag-
óvodájába, a 2019/2020-as nevelési év beiratkozási időszakának 
meghatározása tekintetében az alábbi hirdetményt teszi közzé: 

Értesítjük a Kedves Szülőket, 

hogy a gyermekek beíratása

2019. április 23-24 (kedd és szerda) 8-17 óráig lesz 

a Kazinczy u. 11. sz. alatti épületben.

Felekezettől függetlenül várjuk a Tisztelt Szülőket gyermekeikkel 
együtt.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: - a gyermek szüle-
tési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája; - Taj kártyája; - a szülő 
személyi igazolványa, lakcímkártyája; - ha van, a keresztelőről szóló 
emléklap; - ha van, a gyermek eltérő fejlődési ütemére vonatkozó 
szakvélemény; - ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor a Ma-
gyarországon tartózkodás jogcímét igazoló okirat.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy óvodalátogatási kötele-
zettsége a 2011. évi CXC. tv. 8.§ (2) bekezdése értelmében annak a 
gyermeknek van, aki 2019. augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti.
Az óvodába felvehető az a gyermek is, aki a felvételtől számított 
fél éven belül betölti a 3. életévét, abban az esetben, ha minden 
betöltött 3 éves, vagy attól idősebb gyermek helyet kap az óvodai 
nevelésben.

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás 
eredményéről 2019. május 17-ig.

Az óvodánkba felvételt nyert gyermekek intézményünkkel fenn-
álló jogviszonyának kezdete: 2019. szeptember 1.
A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 
napon belül a Nagykőrösi Református Egyházközséghez címezve a 
tagóvoda-vezetőhöz lehet benyújtani.
A felvételi körzethatár Nagykőrös város egész területe és vonzás-
körzete.

Szabó Gábor 
lelkészelnök, a fenntartó képviseletében

Nagykőrösi Református Egyházközség

FELHÍVÁS ÓVODAI 
BEIRATKOZÁSRA

Április 8-án vette kezdetét a We-

iner Leó Zeneiskola Alapfokú 

Művészeti Iskolában az oktatási 

intézmény névadójáról elneve-

zett programsorozat. A Weiner 

Leó hét nyitónapján a vendégek 

megtekinthették, meghallgathat-

ták az iskola tanárainak parádés 

koncertjét. A hallgatóságnak 

igazi örömzenében volt része, 

fan tasz ti kus zenepedagógusa-

ink ízelítőt adtak tudásuk leg-

javából, melyeket diákjaiknak 

is szeretettel adnak át. Egy biz-

tos: ebben az iskolában a kul-

túra, zene szeretetére oktatnak, 

nevelnek, mely a mai világban 

páratlan ajándék lehet gyerme-

keink számára. A rendezvényen 

részt vett, és a programsorozatot 

megnyitotta Szabóné Irházi Zsu-

zsanna szakbizottsági elnök, az 
iskolaszék elnöke, aki méltatta a 
pedagógusok áldozatkész mun-
káját. Százdiné Szecsei Anikó 
intézményvezető megköszönte 
munkatársai példaértékű feladat-
ellátását. A koncert zárószáma-
ként a tanári kar dalra fakadt, és 
egy igazán megható, különleges 
produkcióval búcsúztak a hallga-
tóságtól.

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

Csodás tanári koncert 
a zeneiskolában

Ahogy arról előző lapszá-
mainkban már többször be-
számoltunk, március 21-én 
kezdték meg a Nagykőrösi 
Református Egyházközség 
fenntartásában lévő Refor-
mátus Temető életveszélyessé 
vált téglakerítésének elbon-

tását, és annak felújítását. 
Három héttel a munkálatok 
után már meg is csodálhat-
juk az új kerítést – tudtuk 
meg Szabó Gábor Nagytisz-
teletű Úr közösségi oldalá-
ról. Ezzel egyidőben a ravata-
lozó előtti tér is megújul.  

Felújítások a Református Temetőben

ELKÉSZÜLT A KERÍTÉS
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ITT A LISTA!
SZINTE MINDEN IGÉNYT TÁMOGATOTT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Sport szakbizottság ülése 
után a március 28-ai Képvi-
selő-testületi ülésen is egy-
hangúan támogatták dr. Czira 
Szabolcs polgármester előter-
jesztését a tagok, a kulturális 
keret idei felosztására vonatko-
zóan. A keret 80%-át, 3 millió 
200 ezer forintot osztottak ki 
támogatásként a pályázók kö-
zött, a maradék 20% tartalékba 
került. 

12 igennel az alábbi dön-
tést hozták a Képviselő-testü-

let tagjai: – A Nagycsaládosok 
Nagykőrösi Egyesülete 100.000 
Ft támogatást kapott családi nap 
megrendezésére; – Bordás Jó-
zsef egyéni vállalkozó 600.000 
Ft támogatást kapott az V. Kő-
rösi Zenés Esték programsoro-
zat megrendezésére; – a Relevé 
Táncművészeti és Táncsport 
Egyesület 500.000 Ft támoga-
tást kapott a karácsonyi és az 
évadzáró gálaelőadások meg-
rendezésére; – a Nagykőrösi 
Lovas Sportegyesület 400.000 
Ft támogatást kapott a XIX. 

Nagykőrösi Lovas Rendezvény 
kulturális betétprogramjának 
megrendezésére; – a Nagykő-
rösi Arany János Kulturális 
Központ 650.000 Ft támogatást 
kapott az Arany Napokhoz kap-
csolódóan felvonulásra és a Kis 
István Népdalkör alapításának 
45. évfordulójának megrendezé-
sére; – a Duna-Tisza közi Nép-
művészeti Egyesület 100.000 
Ft támogatást kapott a nagy-
kőrösi szövő-kaláka csoport 
tevékenységének támogatására; 
– az Arany János Református 
Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium 150.000 Ft támo-
gatást kapott a református gim-
náziumok országos informatikai 
versenyének megrendezésére; 
– a Kőrös Környéki Nagycsa-
ládosok Egyesülete 100.000 Ft 
támogatást kapott gyermeknap 
megszervezésére; – az Arany 
János Református Általános 
Iskola és Óvoda 100.000 Ft 
támogatást kapott szavaló és 
prózamondó verseny megrende-
zésére; – a Country Tours Kft. 
400.000 Ft támogatást kapott a 
Szent György Napi Forgatag és 
Virágvásár rendezvénysorozat 
projekt költségére; – a Názáret 

Római Katolikus Óvoda 50.000 
Ft támogatást kapott családi 
majális megszervezésére; – vala-
mint szintén 50.000 Ft támoga-
tást kapott a Ceglédi Tankerületi 
Központon keresztül a Dalmady 
Győző Óvoda, Általános Iskola 
és EGYMI országos rajzpályázat 
megrendezésre céljából.

 Idén is nagyon értékes pá-
lyázatok érkeztek be, melyek 
közül szinte mindet támogat-
ták a képviselők, 12 igennel 
megszavazták a Szabóné Irházi 
Zsuzsanna szakbizottsági el-
nök által ismertetett fölosztási 
javaslatot. A szerződések ha-
táridőre megkötésre kerültek, 
valamennyi támogatott öröm-
mel és köszönettel fogadta az 
idei évben nyújtott támogatá-
si összeget. Kívánjuk Nekik, 
hogy minden támogatási cél 
sikeresen tudjon megvalósul-
ni, tovább öregbítve városunk, 
Nagykőrös hírnevét, hozzá-
járulva a virágzó kulturális 
élethez. Reméljük, hogy jövőre 
is tudjuk támogatni a megál-
modott programokat, hozzá 
tudunk járulni a kitűzött célok 
eléréséhez.

Horváth Tibor

Képünkön: Szabóné Irházi Zsuzsanna szakbizottsági elnök ismerteti a keret 
felosztását a képviselőknek

TÛZOLTÓ LESZEK!!! RAJZPÁLYÁZAT!

Az idén alkotói pályázatot hir-

det óvodások, általános iskolá-

sok és középiskolások részére 

az Önkormányzati Tűzoltóság 

Nagykőrös. A felmenő rendszerű 

pályázatra óvodások, illetve az 

iskolások 6-10 éves, 11-14 éves, 

valamint 15-18 éves korcsoport-

ban küldhetnek alkotásokat. 

A pályázat célja, hogy az óvo-

dások és az iskolások a kreatív 

alkotásaikon keresztül mutassák 

be a tűzoltók izgalmas és egyben 

veszélyes világát. 

A rajzok központi témája a 

tűzvédelem; a tűzoltói hivatás 

bemutatásával, egy tűzoltói be-

avatkozás ábrázolásával, vagy 

bármilyen más, ötletesen elké-

szített, a tűzvédelem fontosságát 

hangsúlyozó művel nevezhetnek 

a résztvevők.

Az óvodások szabadkézi rajz 

kategóriában pályázhatnak, még-

hozzá A4-es vagy A3-as méretű 

alkotásokkal. Az iskolások sza-

badkézi rajz, számítógépes rajz, 

egyéb kézműves alkotás kategóri-

ában küldhetnek be műveket.

Ami a pályázati anyagok be-

nyújtási módját illeti: a szabad-

kézi rajzoknak és az egyéb kéz-

műves alkotásoknak eredetiben, 

személyesen vagy postai úton kell 

megérkezniük, a többi kategóriá-

ban e-mailen küldhetők a munkák. 

Meg kell adni a pályázó nevét, 

életkorát (a pályázat beérkezé-

sének napján betöltött életkort), 

e-mail címét és telefonos elérhe-

tőségét. A művek mellé a szülő 

vagy gondviselő hozzájáruló nyi-

latkozatát is mellékelni kell.

Az alkotások benyújtásának ha-

tárideje 2019. május 3., péntek

Az eredményhirdetésre később 

megjelölt időpontban kerül sor.

Az egyes korcsoportokon be-

lül kategóriánként, 3-3 alkotást 

díjazunk.

A nyertesek értékes ajándé-

kokban részesülnek.

Abban az iskolában, vagy óvo-

dá ban, ahonnan a legtöbb pá-

lyá zatot nyújtják be, az Önkor-

mány zati Tűzoltóság Nagykőrös 

bemutatót tart.

Várjuk a pályázati munkákat!

Önkormányzati Tűzoltóság 

Nagykőrös
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2019. március 30-31-én 

került megrendezésre a 

10. Medve-kupa nem-

zetközi ku tya fo gat haj-

tó - kutyás fu tó, kutyás 

kerékpáros és dog scoo ter 

verseny, a Ve re segy há zi 

Medveotthonban. 

Canicross junior leány 

ka tegóriában első helye-

zést ért el Tóth Nikolett, a 

Nagykőrösi Arany János 

Református Gimnázium 

9.B osztályos tanulója. 

Nikiért lapzártánk nap-

ján, 2019. április 10-én is 

szurkolhattunk, a Gödöl-

lőn megrendezésre kerülő 

Mezei Futó Diákolimpia 

országos döntőjén.

Gratulálunk! 

Hirdetés

BOZSIK PROGRAMON BOZSIK PROGRAMON 
AZ IFJÚ FOCISTA AZ IFJÚ FOCISTA 

PALÁNTÁKPALÁNTÁK

A Nagykőrösi Kinizsi U7 – 
U9-es korosztály focista pa-
lántái nagy diadalt arattak 
a tavaszi Bozsik mérkőzé-
sen, Cegléden. Bogdán Béla 
edző lapunknak elmondta, 
hogy az összesen 45 főből 
álló utánpótlás csapatokból, 
az U9-es fiúk közül 11-en, az 
U7-esektől pedig öten vettek 
részt. 

Mindkét korosztály si ke-
re  sen vet te az akadályokat, 
bát ran ját szot tak, an nak el-
le né re, hogy még ilyen nagy-
sza bá sú rendezvényen koráb-
ban nem szerepeltek.

Külön köszönet a lelkes 
szülőknek, akik elhozták a 
fiúkat játszani, az ifjú focis-
ták hálából sok-sok győzel-
met szereztek. 

Rangos díjat nyert
Tóth Nikolett, 

az Arany János Református 
Gimnázium tanulója
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Az elmúlt hét vasárnapján a Ki-

nizsi SE hazai pályán fogadta a 

Viadukt SE- Biatorbágy csapatát, 

a mérkőzés gól nélküli döntetlen-

nel zárult. A következő hét végén 

Gödöllőre utazik a csapat, majd 

április 19-én a Da-

bas- Gyón csapatát 

látja vendégül hazai 

pályán. 

A mérkőzés után 

Sohajda Márk elnö-

köt kérdeztem a tör-

téntekről. 

 „ M i n d e n k é p -

pen nagy öröm szá-

munkra, hogy kialakulóban van 

egy szuper jó szurkolói közösség, 

mely meccsről meccsre segíti a 

csapatainkat! Nagyon népszerű 

lett a Kinizsi SE, hiszen a felnőtt 

mérkőzéseket már több mint 300 

lelkes szurkoló látogatja. A mér-

kőzést követően egyik szemem 

sírt, a másik nevetett, hiszen ben-

ne volt a Kinizsiben a győzelem. 

Határozottan jót tett az edzővál-

tás a felnőtt csapatnak, hiszen 

mióta megérkezett Némedi Nor-

bert, nem kaptunk gólt közel 400 

perc alatt sem, és 8 pontot gyűj-

töttünk 4 mérkőzésen. Immár 

minden meccsünkön úgy lépünk 

pályára, hogy győzni szeretnénk, 

reméljük, ez így lesz a Gödöllő 

ellen is. A játékosaink érzik a bíz-

tatást a közönség részéről. Azt hi-

szem, hogy ez egyedülálló Nagy-

kőrösön, és nagyon köszönjük! 

Ígérem, hogy a csapat mindent 

meg fog tenni annak érdekében, 

hogy ezt megháláljuk a nézőknek, 

és előbb is lépjünk, jó játékkal 

örvendeztetve meg a szurkoló-

kat. Igen bíztató, hogy minden 

korosztályos csapatunknak nő 

a szurkolói tábora. Köszönjük 

mindenkinek a támogatást! Haj-

rá Kinizsi! Hajrá Nagykőrös!”

Lőrinczy Veronika

NOVÁK ÁKOS:
Boldogság projekt

2019. április 3-án folytatódott az 

„Üzenet a könyvtárban” című 

előadássorozat. Az est vendé-

gével, Novák Ákos motivációs 

íróval a kulturális központ igaz-

gatóhelyettese Juhász Nándor 

beszélgetett a Boldogság Projekt 

című blog kialakulásáról és cél-

járól. Az est nézői megtudhatták, 

hogy  Novák Ákos néhány évvel 

ezelőtt úgy döntött, hogy felszá-

molja addigi életét, mert az egé-

szet zsákutcának érezte. Ezután 

egyetlen hátizsákkal vágott neki 

a világnak, hogy megismerje ön-

magát, az álmait és céljait. Uta-

zásai alatt megszületett benne 

a Boldogság Projekt gondolata, 

melynek célja, hogy az ember 

jobban megismerje önmagát és 

korlátait. A nézők a beszélgetés 

után motivációs naptárat és a 

célok kijelöléséről szóló kiad-

ványt kaptak ajándékba. 

VALAKI HAZUDIK! 
KUSTÁR SZERINT Ő MAGA LÉPETT KI 
A FIDESZBŐL, ZÁGRÁB MEGCÁFOLTA, 

SZERINTE „KIVÁGTÁK A PÁRTBÓL”

Egyre látványosabban ütköz-

nek össze a nagy ellenzéki ösz-

szefogás szereplői, hogy ez csak 

a szokásos ellenzéki showmű-

sor része vagy egymást is meg-

cáfolják, azt majd mindenki 

maga eldönti.  Mint arról ko-

rábban írtunk, a társait eláruló 

Kustár Tamás Balázs teljesen 

belesimult az ellenzékbe, együtt 

ír közös beadványt Zágráb 

Nándorral és László Ferenccel, 

együtt koszorúz az MSZP-vel 

és a Jobbikkal. A március 28-ai 

testületi ülésen az volt a vita 

tárgya, hogy Kustárt kizárták 

a Fideszből. Kustár a februá-

ri ülésen még azt mondogatta, 

hogy kilépett, most viszont Zág-

ráb megcáfolta új szövetségesét, 

azt mondta róla, „kivágták a 

pártból”. Valamelyik ellenzéki 

képviselő tehát megint hazu-

dott egy nagyot, és mivel ezek 

teljesen összefogtak, összeálltak, 

így mindegy is, hogy melyik. 

A lényeg, hogy a társait eláru-

ló Kustár Tamás Balázs NEM a 

FIDESZ-KDNP képviselője.

Kustár annyira azért nem volt 

bátor ember, hogy függetlenként, 

időközi választáson megméres-

se magát, pedig úgy lett volna 

tisztességes a dolog. Most már 

nem lehet időközi önkormány-

zati választást tartani, így Kustár 

2019 októberéig képviselő ma-

rad. Sorsáról, és az MSZP-vel, 

Jobbikkal való összeborulásáról 

majd a választók fognak dönteni 

ősszel. Ő választotta ezt az utat, 

összefeküdt az ellenzékkel, az 

MSZMP utódpártjával, ezzel 

megtagadva és elárulva őseit… 

magára vessen.

Horváth Tibor

Híreinket, képgalériáinkat kövesse 

nyomon továbbra is az

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

FANTASZTIKUS SZURKOLÓI GÁRDÁJÁVAL KÖZEL 400 PERC FANTASZTIKUS SZURKOLÓI GÁRDÁJÁVAL KÖZEL 400 PERC 
ÓTA NEM KAPOTT GÓLT A KINIZSI SEÓTA NEM KAPOTT GÓLT A KINIZSI SE

Foró: Beretvás Judit
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. április 8-tól 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

2019. április 15-től 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel.: 53/552-134

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.
Orvosi ügyelet telefonszáma: 53/350-377

ORVOSI RENDELÉS
NÉV RENDELÉSI HELY RENDELÉSI IDEJE

DR. OROSZI MAGDOLNA Nagykőrös 
Kecskeméti u. 18.

Hétfő: de. 08.00.-10.30, du. 14.00-16.00, kedd: 08.00-10.30, 
tanácsadás: 10.30-12.00, szerda: 08.00-10.30, tanácsadás: 
10.30-12.00, csütörtök: de. 08.00-10.30, du. 14.00-16.00, 
péntek: 08.00-10.30.

DR. KOVÁCS ZSOLT Nagykőrös
Kecskeméti u. 18.

Hétfő, szerda, csütörtök: 08.00-10.30, tanácsadás csütörtök: 
10.30-12.00, kedd, péntek: 13.00-16.00

Nagykőrös Város Önkormány-
zat III. számú házi gyermek-
orvosi körzet 

Nagykőrös,
Kecskeméti u. 18.

Dr. Kovács Zsolt rendelési ideje

DR. FERENCZ CSABA Nagykőrös,
Szabadság tér 10.

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 08.00-11.00, 15.00-
16.00

DR. FEKETE-HERMAN 
EMESE KRISZTINA
Jelenleg helyettesítéssel ellá-
tott tartós távollét okán: Dr. 
Oroszi Magdolna 

Nagykőrös,
Széchenyi tér 8.

Hétfő: de. 08.00.-10.30,  du. 14.00-16.00, kedd: 08.00-10.30, 
tanácsadás: 10.30-12.00, szerda: 08.00-10.30, tanácsadás: 
10.30-12.00, csütörtök: de. 08.00-10.30, du. 14.00-16.00, 
péntek: 08.00-10.30.

DR. BODNÁR FERENC Nagykőrös,
Magyar u. 2.

Hétfő, szerda, péntek: 12.00-16.00, kedd, csütörtök: 08.00-
12.00

DR. POCSAI KLÁRA Nagykőrös,
Magyar u. 2.

Hétfő:09.00-12.00, kedd:13.30-16.00, szerda:08.30-12.00, 
csütörtök:12.30-16.00, péntek:08.30-11.00

DR. LAKATOS ATTILA Nagykőrös,
Magyar u. 2.

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, kedd, csütörtök: 12.00-
16.00

DR. STARKNÉ DR. HATVA-
NI EDIT ERZSÉBET

Nagykőrös,
Eszperantó u. 1.

Hétfő, szerda, péntek: 12.00-16.00, kedd, csütörtök: 08.00-
12.00

DR. MOHÁCSI GÁBOR Nagykőrös,
Magyar u. 2.

Hétfő, szerda, péntek: 12.00-16.00, kedd, csütörtök: 08.00-
12.00

DR. ROSZTÓCZY LEVENTE 
ERNŐ

Nagykőrös,
Magyar u. 2.

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, kedd, csütörtök: 12.00-
16.00

DR. TANAI ANDREA Nagykőrös,
Magyar u. 2.

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, kedd, csütörtök: 12.00-
16.00

DR. WOLF FERENC Nagykőrös,
Magyar u. 2.

Hétfő, szerda, péntek: 12.00-16.00, kedd, csütörtök: 08.00-
12.00

DR. PAPP KORNÉL Nagykőrös,
Magyar u. 2.

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, kedd, csütörtök: 12.00-
16.00

DR. STARK KÁROLY Nagykőrös,
Eszperantó u. 3.

Hétfő, szerda, péntek: 08.30-12.30, kedd, csütörtök: 12.00-
16.00

DR. SOÓS ANNAMÁRIA Nagykőrös,
Széchenyi tér 8.

Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00, kedd, csütörtök: 12.00-
16.00

AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSRÓL…
1. Milyen feltételekkel lehet 

szavazni? 

- A szavazóhelyiségben az a 

választópolgár szavazhat, aki 

a névjegyzékben szerepel. 

A választópolgárnak igazol-

nia kell személyazonosságát 

(érvényes személyazonosító 

igazolvánnyal, útlevéllel vagy 

vezetői engedéllyel), vala-

mint a lakcímét vagy szemé-

lyi azonosítóját (pl. lakcím-

kártyával). A választópolgár 

a fentiek után megkapja a 

lebélyegzett szavazólapot, az 

átvételt a névjegyzék aláírásá-

val igazolja.

2. Hány órától hány óráig lehet 

szavazni Magyarországon? 

- Szavazni május 26-án 6 és 19 

óra között lehet.

3. Mi történik, ha a szavazás 

napján 19 óra után még min-

dig sorban állok? Nem tudok 

szavazni? 

 - A törvény értelmében a 19 

órakor sorban álló választópol-

gárok még szavazhatnak. 19 óra 

után már nem lehet beállni a 

sorba.

4. Mikor hozzák nyilvános-

ságra a választás eredményét? 

- Az európai parlamenti vá-

lasztás tájékoztató adatait – a 

szavazáson megjelent választó-

polgárok számának kivételével 

- csak akkor lehet nyilvánosság-

ra hozni, ha az Európai Unió 

valamennyi tagállamában befe-

jeződött a szavazás, azaz május 

26-án 23.00 óra után.

A szavazás napja: 
2019. május 26.

Forrás: valasztas.hu

Horváth Tibor
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A nagykőrösi TIBIKER, a csalá-
dok kedvenc kisáruháza ebben a 
hónapban is két rászoruló családot 
ajándékozott meg, kétszer tíze-
zer forintos vásárlási utalvánnyal. 
Az érintettek boldogan vették át az 
ajándékutalványokat, melyeket a 
húsvéti nagybevásárlásra fordítanak. 
A TIBIKER felkészült a Húsvétra, 
remek termékekkel várják a vásár-
lókat, a csokiktól kezdve a finom 
húskészítményekig. 

Várkonyi Ilona, az egyik meg-
ajándékozott édesanya elmondta, 
hogy egyedül neveli immár hat éve 
hétéves kisfiát. „A tanyavilágban 
élünk, ha bejövünk a városba, mindig 
itt vásárlunk, nagyon szeretjük ezt a 
boltot! Itt minden egy helyen kapható, a 
húskészítményektől kezdve a tanszere-
kig. Ez a legjobb bolt! Nagyon örülünk, 
hogy nyertünk. Évek óta ide járunk 

vásárolni. Az utalvány Húsvét előtt na-
gyon jól jön! Mi már a bolt megnyitása-
kor is itt voltunk. Nagyon aranyosak az 
eladók, sok az ismerősünk!”

Tóbi Anikó három fiú édesanyja, 
viszonylag közel laknak a bolthoz. 
„Reggeliért mindig ide jövünk, mikor 
megyünk dolgozni. Kedvesek, aranyo-
sak az eladók. Választékos az árukész-
let, jók a csokik, felvágottak. Nagyon 
örültünk, még soha nem nyertünk, 
nagy szükség volt rá, hiszen jön a 
Húsvét. Az ünnepi nagybevásárlásra 
költöm a nyereményt, innen érkezik a 
nyuszi! Husikat és nyuszikat, csokikat 
veszünk. Családbarát ez a bolt, na-
gyon kedvesek az eladók!”

Ha tehetik, vásároljanak Önök is 
a TIBIKER nagykőrösi boltjában! 
Mindig friss, megújuló, széles pa-

lettájú árukészlettel várják Önöket! 
LV

Húsvétra is segítséget 
nyújtott a TIBIKER

2019. április 12.

16 óra  Dumbó (színes, szinkronizált, amerikai családi animációs fi lm)

18 óra  Hellboy (színes, szinkronizált, amerikai sci-fi , akciófi lm)

20 óra  Kedvencek temetője (színes, szinkronizált amerikai horror)

2019. április 13.; 14. 

14 óra  Dumbó (színes, szinkronizált, amerikai családi animációs fi lm)

16 óra   Dumbó (színes, szinkronizált, amerikai családi animációs fi lm)

18 óra  Hellboy (színes, szinkronizált, amerikai sci-fi , akciófi lm)

20 óra  Kedvencek temetője (színes, szinkronizált amerikai horror)

2019. április 15.; 16. 

14 óra  Monet és vízililiomai (színes, angol nyelvű, olasz dokumentum fi lm)

16 óra  A Maria Callas - sztori (színes, feliratos angol nyelvű, francia 

életrajzi fi lm)

18 óra  Kedvencek temetője (színes, szinkronizált amerikai horror)

20 óra   Hellboy (színes, szinkronizált, amerikai sci-fi , akciófi lm)

2019. április 17.

16 óra  A Maria Callas - sztori (színes, feliratos angol nyelvű, francia 

életrajzi fi lm)

18 óra  Piedone nyomában (színes, magyarul beszélő, magyar portré fi lm)

20 óra  Testvérlövészek (színes, feliratos, angol nyelvű, amerikai-francia- 

spanyol-román western vígjáték)

2019. április 18.

16 óra  A Maria Callas - sztori (színes, feliratos angol nyelvű, francia 

életrajzi fi lm)

18 óra  Kedvencek temetője (színes, szinkronizált amerikai horror)

20 óra   Hellboy (színes, szinkronizált, amerikai sci-fi , akciófi lm)

2019. április 19.; 20.

18 óra  Testvérlövészek (színes, feliratos, angol nyelvű, amerikai-francia- 

spanyol-román western vígjáték)

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 

M O Z I M Ű S O R
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PETŐFIS SIKEREK
A környezetvédelem is fontos számunkra!

PETŐFIS 
SIKER!

2018. októberében a Ceglédi 

Várkonyi István Általános Iskola 

levelező versenyt hirdetett a 6-12 

éves korosztály számára, melyre 

iskolánk 7 alsós csapata jelent-

kezett. 2019. március 22-én – a 

VÍZ VILÁGNAPJÁN – Ceg-

léden rendezték meg a „Tiszta 

víz” környezetvédelmi csapat-

verseny döntőjét. Intézményün-

ket 4 alsó tagozatos csapat képvi-

selte, melyeket az ősztől sikeresen 

megoldott feladatok alapján hív-

tak döntőbe. Az évfolyamon-

ként versenyző csapataink igen 

szép eredményt értek el.

1.b – Pingvinek csapa-
ta V. helyezés: Deme Zé-
tény, Kincses Luca, Pálf fy 
Jázmin, Tóth Bar na bás; 
Felkészítő ne ve lő: Csikós-
né Kárpáti Ildikó

2.b – Kék bálnák csa-
pata I. helyezés: Durucz 
Szabolcs, Halápi Zétény, 
Pelle Ákos, Derecskey 
Jázmin; Felkészítő nevelő: 
Csikósné Szabó Zsuzsan-
na

3.b – Vízipókok csa-
pata VI. helyezés: Bíró 
Levente, Kovács- Révész 
Koppány, Petrák Nor-
bert, Rusvai Koppány; 
Felkészítő nevelő: Tóth 
Istvánné

4.b – Vízagyúak csa-
pata III. helyezés: Komonyi 
Vivien, Kovács Máté, Fercsi 
Viktor, Tóth Benedek; Felkészítő 
nevelő: Berczeli Csilla

Gratulálunk a nagyszerű 
teljesítményhez a felkészítő 
kollégáknak és a versenyző 

tanulóinknak!

Ebben az évben is megrendezés-
re került a Lotz János szövegér-
tési és helyesírási verseny, melyet 
a Bonyhádi Petőfi Sándor Evan-
gélikus Gimnázium hirdetett 
meg. A Nagykőrösi Petőfi Sándor 
Általános Iskola tanulója, Arany 
Virág, a 4. évfolyamosok verse-
nyében vett részt. Az iskolai és a 
megyei fordulót egyaránt 92%-
ra teljesítette, ezzel bejutott az 
országos döntőbe. A március 
22-én megrendezett döntőben 
Virág ismét remekelt és az 1. he-
lyezést érte el. Felkészítő: Berczeli 
Csilla tanítónő.

Eredményéhez szívből 
gratulálunk!

Petőfi iskola

Tanulmányi verseny Tanulmányi verseny 
– Kolping Iskola– Kolping Iskola

A Nagykőrösi Kol-
ping Katolikus Álta-
lános Iskola 2019. 04. 
02-ára tanulmányi- és 
labdarúgó versenyt 
hirdetett az iskola 25 
éves jubileuma alkal-
mából.
 Városunkból és a 
fenntartónk, a Kolping 
Oktatási és Szociális 
Intézményfenntartó 
Szervezet működteté-
sében lévő iskolákból 
összesen 120 gyermek 
vett részt e jeles napon.

A délelőtt jó han-
gulatban telt, örömmel 
jöttek iskolánkba a di-
ákok. Várunk minden 
leendő 1. osztályos 
tanulót, hogy ők is  
részesei lehessenek 
ilyen, és ehhez hason-
ló örömteli alkalmak-
nak.
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ELSŐKÉNTELSŐKÉNT
a Fidesz-KDNP adta le az a Fidesz-KDNP adta le az 
EP-választási ajánlásokatEP-választási ajánlásokat

Ismét egy igen rangos 
országos versenynek adott 

otthont a Toldi iskola

Április 4-től rangos országos 
versenyt szerveztek Nagy kő-
rö sön. A Kertész Szak ma Ki-
váló Tanulója Ver senynek a 
Toldi Miklós Élel mi szeripari 
Szakgimná zium, Szakközép-
iskola és Kollégium adott 
otthont. Összesen 22 induló 
volt a versenyen. A diákoknak 
mind elméleti, mind gyakor-
lati tudásuk legjavából ízelítőt 
kellett adniuk. A nagykő-
rösi toldis diákok is szépen 
szerepeltek, a háromnapos 

rendezvényre az ország kü-
lönböző tájairól érkeztek a 
versenyzők. A Toldi iskolát a 
11. k osztályból hárman kép-
viselték: Balázs Zoltán Márk, 
Erős Kristóf Dominik és Kisé-
ri-Nagy Krisztián. Mindegyi-
kük 71% feletti eredménnyel 
végzett, így megszerezték 
a szakmai végzettséget is, 
kiváló eredménnyel. Szer-
kesztőségünk nevében is gra-
tulálunk Nekik és felkészítő 
tanáraiknak! LV

A Fidesz-KDNP párt-
szövetség hétfő reggel el-
sőként adta le az európai 
parlamenti (EP-) válasz-
táson való induláshoz 
szükséges számú aján-
lást a Nemzeti Választá-
si Irodában (NVI) – kö-
zölte Hidvéghi Balázs, a 
Fidesz kommunikációs 
igazgatója az MTI-vel.

A támogató aláírások gyűj-
tését ezt követően is folytatják, 
Orbán Viktor programja mellett, 
a bevándorlás megállításáért – 
tette hozzá.

„Én már aláírtam” – írta a Fa-
cebookon Orbán Viktor. A mi-
niszterelnök erről fotókat is köz-
zétett a közösségi oldalán.

A választáson indulni szándé-
kozóknak a jogszabály szerint 20 
ezer érvényes támogató aláírást 
kell összegyűjteniük.

H irado.hu

Hirdetés

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

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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SPORTGÁLA: Mozgásban 
az egész Rákóczi iskola!

Április 5-én rendezték meg 
a Nagy kő rö si II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskolában az 
im már hagyományos sport-
gá lát, melyen az oktatási in-
téz mény minden tanulója 
spor tolt, táncolt, a nézők 
leg na gyobb örömére. Igazán 
szín vo na las műsorszámokat 
lát hat tak az érdeklődők ezen 
a na pon. A rendezvényen 
kö szön tőt mondott Schleisz- 
Bog nár Péter, a Ceglédi Tan-
ke rü le ti Központ igazgató he-
lyet te se. A programon részt 
vett Szabóné Irházi Zsuzsan-
na szakbizottsági elnök is, aki 
internetes bejegyzésében gra-
tu lált a látottakhoz: „Gratu-
lá lok az iskola valamennyi 
diák jának és a felkészítőknek. 
Szép hagyomány, ápoljátok.”

LV

Tekintsék meg képgalé-

riánkat az Önkormány-

zati Hírek Nagykőrös 

facebook oldalán!


