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Óriási tömeg a Szent György
Napi Forgatag és Virágvásáron
Óriási tömeget vonzott a Szent
György Napi Forgatag és Virágvásár, a Nagykőrösi Arany
János Kulturális Központ szer-

vezésében 2019. április 27-én.
A már hagyományos Nagykőrösi Virágkiállításra nagyon
sokan voltak kíváncsiak, hogy

gyönyörködjenek a színes, illatos virágokban, így nem csak
városunkból, de sokan érkeztek más településekről is.

Tekintsék meg képeinket és
videóinkat az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!

Az Önkormányzati Hírek
szerkesztőbizottsága nagy szeretettel

köszönti az Édesanyákat
Anyák napja alkalmából:

ANYÁMNAK

Hogyha virág lennék, ölelnélek jó illattal;
hogyha madár lennék, dicsérnélek zengő dallal;
hogyha mennybolt lennék, aranynappal, ezüstholddal,
beragyognám életedet csillagokkal. Virág vagyok:
ékes, piros szirmú, gyönge rózsaág;
madár vagyok: fényes dalt fütyülő csöpp rigócskád;
eged is: szépséges aranynappal, ezüstholddal,
beragyogom életed csillagokkal.
/Pákolitz István/

SZENT GYÖRGY-NAPI
VÁSÁRI KAVALKÁD
Fantasztikus volt a felhozatal a Szent György-napi vásáron
ismét! Az időjárás kegyes volt a szervezőkhöz, a szeszélyes
április a vásár nagy részét eső nélkül hagyta.
További részletek lapunk 10. és 11. oldalán!

Az MSZP-s Bangóné szerint a Fidesz
szavazók patkányok
Bangóné Borbély Ildikó miután
lepatkányozott mintegy hárommillió magyar embert, közösségi oldalán próbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.
Ezzel akkora tömegfelháborodást
okozott, ami ez idáig egyedül
Judith Sargentini, Soros-párti holland politikusnak sikerült.
Jobboldali és baloldali szavazók
közösen követelték a szocialista
politikus távozását a közéletből.
Az utóbbi idők legnagyobb belpolitikai botrányát okozta Bangóné Borbély Ildikó azzal, hogy az
ATV élő adásában lepatkányozta
a Fidesz-KDNP pártszövetség
mintegy hárommillió szavazóját.
Többek között Rogán Antal, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője és Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető is lemondásra szólította
fel a magyar ellenzékhez mérve
is szokatlan átéléssel gyűlölködő
MSZP-s politikust.
- origo.hu A Fidesz a párt közösségi oldalára feltöltött rövidfilmmel több-

lépcsős tájékoztató akciót indít
és a magyar emberekhez fordul,
mert úgy gondolják, hogy Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő kijelentése
után téved a képviselő, a pártja
és az ellenzék is, ha azt hiszik,
ilyen eset következmények nélkül maradhat. Hidvéghi Balázs,
a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnapi balatonfüredi
sajtótájékoztatóján emlékeztetett: a szocialista politikus egy
pénteki televíziós interjúban
patkánynak nevezte a Fidesz
támogatóit, ami szerinte „felháborító, elfogadhatatlan és
mélyen sértő” magyar emberek
milliói számára. Véleménye
szerint Bangóné ezzel a kijelentésével átlépett egy olyan határt,
amelyet nem lehet, mert nem
szabad embereket megalázni akkor sem, ha politikai ellenfél szavazóiról van szó. Közölte: mivel
pénteki és szombati felszólításuk
mind a képviselő, mind pártja
vezetői részéről „süket fülekre
talált”, csak „kínos és gyáva

magyarázkodásba kezdtek”,
ezért a Fidesz első lépésben a
rövidfilmmel a jóérzésű magyar
emberekhez fordul, akik úgy
gondolják, ilyen durva és sértő
mondat nem maradhat követ-

kezmények nélkül, és arra kérik őket, hogy emlékezzenek
erre május 26-án, az európai
parlamenti szavazás napján.
- hirado.hu -

INTÉZZE ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN!
Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás,
vállalkozásindítás, mind-mind
fontos és örömteli, ugyanakkor
kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk
is elérhető az Önkormányzati
Hivatali Portál szolgáltatás,
amelyen keresztül online, akár
a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők
az önkormányzati hivatali
ügyek a hét minden napján.
Így életünk kisebb-nagyobb
eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könynyebbé válnak.
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Az Önkormányzati Hivatali
Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon
érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.
Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál
nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési
felületen keresztül az ország
bármelyik pontjáról gyorsan
és kényelmesen intézhetők
az önkormányzati ügyek. Az
elektronikus ügyintézést vá-

lasztók így nemcsak a sorban
állás miatti bosszankodástól
kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmen-

tes és környezetkímélő ügyintézést is.
Részletek:
www.nagykoros.hu
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DEÁK GÁBOR IGAZGATÓI
PÁLYÁZATÁT KUSTÁR TAMÁS
BALÁZS NEM TÁMOGATTA

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a Weiner Leó
Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola
hangversenytermében
Az áprilisi rendkívüli képviselő-testületi
ülésen Nagykőrös Város Önkormányzata
véleményezte a Dalmady Győző Általános Iskola EGYMI, valamint a Nagykőrösi
Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői posztjaira beérkezett pályázatait.
A Dalmady iskola igazgatónőjére egyhangú igennel voksoltak a testületi tagok, míg
Deák Gábor, a Nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola igazgatói pályázatánál Kustár Tamás nemmel szavazott. Ez felettébb
érdekesnek nevezhető, mert egyedül Deák
Gábor, az iskolát hosszú évek óta eredményesen, magas színvonalon igazgató remek
szakember pályázott a pozícióra.
Azt, hogy Kustár miért szavazott nemmel Deák Gáborra, nem tudjuk, ugyanis
annyi kurázsi sem volt benne, hogy ezt a
döntését megindokolja a plénum előtt. Sőt
mi több, kérdéseket sem tett fel a jelenlévő
Deák Gábornak, pedig megtehette volna.

Dr. Czira Szabolcs polgármester, mint a napirendi pont előterjesztője, felajánlotta a
kérdezés lehetőségét a jelenlévőknek. „Kinek van kérdése, észrevétele?”- kérdezte a
polgármester.
Kustár Tamás Balázs azonban „lapított”
szótlanul, majd amikor a szavazásra került
sor, bedobott egy egyértelmű nemet…
A többség azonban Deák Gáborra szavazott, így amennyiben a Ceglédi Tankerületi
Központ is támogatja Deák Gábort, ismét ő
lehet az intézményvezető a Kossuth iskolában.
Megbízatása ebben az esetben 5 éves időtartamú lesz, 2024. augusztus 15-ig szólhat.
Dr. Czira Szabolcs polgármester mindkét pályázatot benyújtott intézményvezetőnek további jó munkát és sok sikert
kívánt, valamint, hogy ugyanolyan energiával és hozzáállással végezzék munkájukat, mint az eddigiekben.
Lőrinczy Veronika

MEGHÍVÓ

2019. május 09-én
(csütörtök) 17 órakor
megrendezésre kerülő
Tavaszköszöntő
hangversenyünkre,
melyen fellépnek Zeneiskolánk pedagógusai
és növendékei.
Sok szeretettel hívjuk
és várjuk Nagykőrös
zeneszerető közönségét!
A belépés díjtalan.
(Weiner Leó Zeneiskola AMI 2750 Nagykőrös, Patay utca 19.
Tel.: 53/550-120)

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szabó Károly Városi Könyvtár Olvasószolgálat

könyvtár-informatikus
MEGEMLÉKEZÉS

ID. TÖRŐCSIK JÁNOS
halálának 10. évfordulójára
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Ami neked szent és nyugalom,
Az nekünk örökös fájdalom.
Amilyen kedves öröm volt életed,
Most épp oly keserű fájdalom élni nélküled.
Nagyon hiányzol! Elfeledni nem tudunk:
Feleséged, családjai és unokáid
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munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 6.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Juhász Nándor igazgatóhelyettes nyújt,
a +3620/433-8745 -os telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.korosikultura.hu honlapon szerezhet.
A teljes pályázati felhívást megtalálja a
www.nagykoros.hu honlapon!
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Szili Katalin:

Az EP választás a
migráció támogatóinak és
ellenzőinek küzdelme lesz

A közelgő európai parlamenti
választás a migráció támogatóinak és ellenzőinek küzdelme,
valamint annak megmérettetése
lesz, hogy az Európai Egyesült
Államok vagy a nemzetek Európájának támogatói kerülnek-e
többségbe - jelentette ki Szili
Katalin, miniszterelnöki megbízott Pozsonyban, miután az európai parlamenti választásokról
egyeztetett a felvidéki Magyar
Közösség Pártjának (MKP) vezető politikusaival szerdán.
A miniszterelnöki megbízott az MKP politikusaival
folytatott egyeztetést követő
sajtótájékoztatón hangsúlyozta: sorsdöntő lesz a májusi európai parlamenti választás, mert
több, az Európai Unió (EU) jö-

vőjét érintő kulcsfontosságú kérdésről is döntés születik. Kifejtette: ilyen kérdés, hogy az EU
képes lesz-e újradefiniálni magát a globális világban, valamint
az is, hogy lesz-e ereje arra, hogy
ne csak a nagy többségükben
illegálisan a kontinensre kerülő
bevándorlókkal foglalkozzon,
hanem a több mint ötvenmilliós csoportot alkotó őshonos kisebbségek problémáival is.
Szili Katalin leszögezte: a
magyarság számára rendkívül
fontos, hogy képviselői tovább
tudják vinni azokat az őshonos
kisebbségeket érintő témákat,
amelyeket sikerült az elmúlt
években az EP asztalára tenni.
A miniszterelnöki megbízott a
májusi voksoláson való részvételre buzdítva leszögezte: lehetővé
kell tenni, hogy a Kárpát-medencéből minél több magyar
képviselő jusson az EP-be, s
ezért azoknak a magyar választóknak kell tenniük, akik fontosnak tartják saját biztonságuk,
illetve Európa keresztény gyökereinek megőrzését és a nemzeti
témák napirenden tartását. (…)
MTI
Kép forrása: PestriSrácok.hu

ENNEK ÖN IS ÖRÜLNI FOG!
Akár 18 perccel is rövidülhet
a menetidő és jönnek az
emeletes motorvonatok!

„Örömmel tájékoztatom, hogy
a fejlesztés eredményeként az
Ön települését érintően, menetidőben jelentősen javul
a reggeli eljutási lehetőség.
Kecskemétről a távolsági vonatok 15-18 perccel rövidebb
menetidővel közlekednek Budapestig.” – többek között erről
a pozitív változásról tájékoztatta levélben dr. Czira Szabolcs
polgármestert a MÁV-START
vezérigazgatója.
Mint az a tájékoztatóból
kiderül, 2019. május 27-től
első lépésként a legnagyobb
utasforgalmú 100a számú
vonalon, Budapest-Nyugati-Cegléd-Szolnok/Kecskemét viszonylatban a reggeli

menetrendi struktúra módosítását tervezik, melynek célja a vasútvonal mentén fekvő települések és Kecskemét
kiszolgálásának javítása. Ezt
a törekvést a megállási rend
módosításával, a menetidő
csökkentésével, valamint a
vonalon közlekedő vonatok
számának növelésével tervezik elérni.
Arról is tájékoztatta dr. Czira Szabolcs polgármestert a
vezérigazgató, hogy 2020 első
negyedévétől várható a KISS
emeletes motorvonatok forgalomba állítása, amelyek
egyik közlekedési célterülete a
100a vasútvonal.
Horváth Tibor

Valóban igazi élmény volt a Mozgásélmény sportnap

Április 26-án, pénteken a Toldi
Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban rendezték meg a Regionális
Mozgásélmény Sportnapot.
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A rendezvényen köszöntő
beszédet mondott Szabóné Irházi Zsuzsanna önkormányzati
képviselő, szakbizottsági elnök,
Benke Zoltán igazgató, valamint

Werner Erika MATP szakágvezető. A rendezvényt a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, a Nagykőrös Kőris Otthon, valamint a
Napsugár Sport Egyesület szervezte. Az immár hagyományos
verseny célja, versenylehetőség
biztosítása a súlyos, halmozottan
sérült, mozgásukban korlátozott
fiatalok, felnőttek számára a Speciális Olimpia mozgalom keretein belül. A sportnapon Ecsedi
Péter énekművész előadását is
meghallgathatták a résztvevők,
aki fellépésével nagy sikert aratott. Felejthetetlen élményt szereztek a szervezők sérült embertársainknak. Köszönet érte a
nevükben is!
LV
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Nagykőrösnek fontosak az „iparosok”
Kitüntetések a közgyűlésen
Április 27-én került sor a Nagykőrösi Ipartestület éves közgyűlésére, melyen dr. Körtvélyesi
Attila, Nagykőrös Város alpolgármestere is részt vett és köszöntötte a jelen lévő tagokat,
akik ezen a jeles eseményen szép
számmal jelen voltak.
„Alkossunk, mert alkotni nem
csak festményt lehet, hanem az is
az, ha elkészül egy ház, elkészül
egy frizura, vagy elkészül egy szép
ruha. Ez ugyanúgy alkotás, és
ugyanúgy annak, akinek készült,
a legfontosabb, és a legnagyobb
értékkel fog bírni. Ezt Önök érték
el, akik végzik a munkájukat. Én
szeretném megköszönni a Város nevében, további sok erőt és
egészséget kívánok mindannyiuknak, és magának az egyesületnek
is. További nagyon sok kellemes,
együtt eltöltött percet kívánok
a továbbiakban is.” – mondta
Nagykőrös Város alpolgármestere,
dr. Körtvélyesi Attila.
A rendezvényen kitüntető címek átadására is sor került. Az
alpolgármester, a városvezetés ne-

vében, szintén ajándékokkal kedveskedett a nagykőrösi iparosoknak.
Szerkesztőségünk és Olvasóink,
valamint Nagykőrös Város
lakossága nevében mi is
szeretettel gratulálunk a
kitüntetésekben részesített
ipartestületi tagoknak:
• Papp László kereskedő, 15
éves tagságáért
• Szűcs Istvánné, 25 éves tagságáért
• Cziriák László kőművesmester, 25 éves tagságáért
• Sziládi Ambrusné kerékpár
műszerész, 25 éves pártoló tagságáért
• Forgács László fuvarozó, 30
éves tagságáért
• Podhorszki Sándor üvegesmester, 35 éves tagságáért
• Juhász István kovácsmester,
40 éves tagságáért
• Varga Irén fényképészmester, a Nagykőrös és Vidéke Ipartestület elnökségében végzett
önzetlen munkájáért
Lőrinczy Veronika
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Hirdetés

Összesen félmillió forintot kapnak
a nagycsaládosok az önkormányzattól
25. jubileumuk megünneplésére
Az áprilisi rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntöttek
arról a városvezetők, hogy a
Nagycsaládosok Nagykőrösi
Egyesülete a kulturális keret
tartalékalapjából 400 ezer forint támogatásban részesül.
Korábban már a szervezetnek
100 ezer forintot megszavaztak
a képviselők a kulturális alapból.
Az összesen félmillió forintból
egy három programelemből álló ünnepségsorozat valósulhat

meg önkormányzati támogatással. A tervek szerint könyvet
is kiadnak a 25. évfordulóra a
nagycsaládosok, valamint családi napot és bált is szerveznek.
Mindez a döntés is jól bizonyítja, hogy a nagykőrösi városvezetésnek fontosak a családok,
gyermekek, és minden lehetséges eszközzel támogatják az
ilyen és hasonló kezdeményezéseket.
Lőrinczy Veronika

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2019. május 8-án, a Széchenyi téri
rendelőintézetben a lift karbantartási munkák miatt de. 10.00 órától este 19. 00 óráig nem üzemel, így az I. emeletre csak lépcsőn
lehet majd feljutni.
Szíves megértésüket köszönjük, az esetleges kellemetlenségért elnézést kérünk.
Tankó Ágota főigazgató
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
Hirdetés

Hirdetés

TAKARÉK FIX
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
KAMAT:
ÉVI 6,99%-TÓL¹

THM:
8,06-19,51%*

Takarék Fix Személyi Kölcsön,
kamat évi 6,99%-tól¹

www.patriatakarek.hu

THM: 8,06-19,51%
*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok a 2019. február 1. napjától hatályos kondíciók alapján történt.A feltételek változása esetén a THM módosulhat. A Takarék Fix Személyi
Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon
találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Fix Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a
Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria
Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A feltüntetett kamat elérésének feltétele legalább 3 000 000 Ft hitelösszeg és havi nettó 200 000 Ft összeg átutalásának a vállalása és a Kölcsön teljes futamideje
alatti fenntartása az ügyfél Hitelintézeténél vezetett bankszámláján. Reprezentatív példa: Hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, Hitel futamideje:
5 év, Hitelkamat: évi 6,99%, Hitelkamat típusa: rögzített a teljes futamidő alatt ﬁx, A teljes hiteldíj mutató (THM): 8,06%, A törlesztő részlet
összege: 59 519 Ft, Visszaﬁzetendő teljes összeg: 3 623 938 Ft, A hitel teljes díja: 623 938 Ft.
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SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Szeretetteljes, családias fogadtatásban volt része a Tündér
utcában dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármesternek 2019. április 26-án, amikor PATONAI

LÁSZLÓ FERENC urat köszöntötte 90. születésnapja alkalmából.
A városvezető gratulációja és
jókívánságai után virágcsokor-

ral is megajándékozta az ünnepeltet a város nevében, továbbá
e jeles alkalomból Orbán Viktor
miniszterelnök által adományozott emléklap is átadásra került.

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
Fotók: Horváth Tibor

ÍGY KÉSZÜLTEK A HÚSVÉTRA A NAGYCSALÁDOSOK
A Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesületének tagjai közösen is készültek a húsvétra.
Tojást festettek, locsolóverseket
szavaltak, és minden gyermeket
megajándékoztak a közelgő ünnep alkalmából Kinder tojással.
A szeretetvendégséghez a Toldi Büfé finom szendvicseket készített. A festett tojásokból a Sellős
szökőkútnál tojásfát készítettek a Körös Környéki Nagycsaládosok Egyesületének tagjai.
Kőrös Környéki
Nagycsaládosok Egyesülete

Híreinket, képgalériáinkat kövesse
nyomon továbbra is az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook közösségi oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu
városi honlapon!
XIV. évfolyam, 18. szám • 2019. május 3.
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EGY NAP NÉPVISELETBEN!

2015-ben indult a kezdeményezés: Legyen a népviseletnek is egy napja!
Április 24-én a Kalocsa
Balázs utcai óvodások már 4.
alkalommal csatlakoztak az
országos megmozduláshoz.
Múlt héten, szerdán reggel
minden kisgyermek és az
óvoda dolgozói a népviseletünk legalább egy darabját
öltötte magára és magyar
népzenére táncolt, magyar
Hirdetés
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népi játékokat énekelt és játszott.
A városban járók arcára
mosolyt csalva, végül sétát
tett az egész óvoda, kopogós
cipőkben, pörgős szoknyákban, piros pántlikában, kalapokban és kismellényekben.
Köszönet minden résztvevőnek, akik hisznek a hagyományápolásban! Jövőre
ugyanígy.
Az óvoda dolgozói

CSÚNYA VERESÉG IDEGENBEN
A Kinizsi FC gárdája április 27-én a VS Dunakeszi otthonában lépett pályára, ahol csúnya vereséget szenvedett, a végeredmény 1:4
lett a hazai csapat javára. Végig az ellenfél uralta a mérkőzést, Szebellédi Ádám végül a szépítő gólt a 84. percben szerezte meg. Sajnos
a Kinizsi most nem a harcos, és mindenre képes arcát mutatta,
mellyel egy meccsel korábban még a listavezetőt is legyőzték.
Következő meccsüket a Kinizsi labdarúgói május 5-én, hazai
pályán játszák az örök rivális Törtel ellen 16 óra 30 perces kezdéssel. Mindenkit szeretettel várnak! Hajrá Kinizsi! Hajrá Nagykőrös!
LV
Hirdetés
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SZÉPEN HALADNAK A PADFELÚJÍTÁSOK
NAGYKŐRÖSÖN

Az elmúlt hetekben, mint arról az Önkormányzati Hírek
korábbi lapszámaiban már
beszámoltunk, több helyen is
megvalósultak a padfelújítások
a városban. Úgy a városközpontban, mint a külsőbb városrészekben igazán tetszetősek a
megszépült padok. A felújítás
folytatódik, cél, hogy minél
több pad szépüljön meg a nyárra, hogy a lakosság kellemes
körülmények között tudjon az
árnyat adó fák alatt megpihenni.

A Kovács Sándor utcánál lévő
padok felújítását dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester, a választókörzet képviselője külön kérte a felújítást végző Nagykőrösi
Szolgáltató Központ szakembereitől, és mint az a képünkön
is látható, igazán jó munkát végeztek. A felújítás mellett a fűnyírás is megtörtént a parkban,
így igazán méltó arculatot kapott
a hely. Hamarosan a padok betonelemei és a hulladékgyűjtő
edények is megújulnak.
Horváth Tibor

MINDENKI OTT VOLT, AKI SZÁMÍT!
Közösen lépnek fel az igazolatlan hiányzások ellen!

Fontos megbeszélést tartottak
az igazolatlan hiányzásokról
április 15-én a szakemberek az
Arany János Református Általános Iskolában. A találkozót a
Nagykőrösi Humánszolgáltató

Központ kezdeményezte és szervezte, így meghívást kaptak az
érintett háziorvosok, Nagykőrös
valamennyi iskola igazgatója és
óvodavezetője. A megbeszélés
igazán hasznos volt.

XIV. évfolyam, 18. szám • 2019. május 3.

A szakmai találkozón a
gyerekeket érintő igazolt, illetve igazolatlan hiányzásokkal
kapcsolatban a jelenlévők elmondhatták tapasztalataikat,
véleményeiket. Részt vettek a

gyermekorvosok, iskolák, óvodák, Járási Gyámhivatal, kollégiumok vezetői és Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ vezetői,
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai.
A tanácskozásnak az volt
a célja, hogy megoldási javaslat szülessen a megbeszélésen
felmerült problémákra vonatkozóan. Ez a kezdeményezés
példaértékű volt, hiszen egy országos szintű problémát próbált
kezelni helyi szinten. A tanácskozás során a gyermekorvosok
arról számoltak be, hogy sok
esetben a gyermekek hiányzását nekik kell igazolni, többször egészségügyi vonatkozásában indokolatlanul.
LV/NHSZK
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Óriási tömeg a Szent György Napi
Forgatag és Virágvásáron
dász Katalin ügyvezető szervezésében, Halmos Mónika food-stylist, gasztrobotanikus tanácsadó
„Fűben-fában finomságok, avagy
hogyan használjuk a vadvirágokat,
vadnövényeket a konyhában” című
előadását hallgathatták meg a jelenlévők, őt követte Gombás Attila virágkötő mester „Virágkötészet
rejtelmei” című bemutatója. Végül
Zentai György, a Sápi Fruit Wines
Kft. marketingesének borkóstolással egybekötött előadására gyűltek
össze az érdeklődők.
Mindeközben egész nap, a
gyermekek körében is igen népszerű Városnéző kisvonat és Greznár Vidámpark játékai várták a
családokat egy kis kikapcsolódásra.

KÖZÖSSÉGI
VIRÁGÜLTETÉS A MÉG
SZEBB NAGYKŐRÖSÉRT!
Óriási tömeget vonzott a Szent György – napi forgatag

Óriási tömeget vonzott a Szent
György Napi Forgatag és Virágvásár, a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ szervezésében. A már hagyományos Nagykőrösi Virágkiállításra nagyon
sokan voltak kíváncsiak, hogy
gyönyörködjenek a színes, illatos
virágokban, így nem csak városunkból, de sokan érkeztek más
településekről is.
A VirágTéren szelfizésre is lehetőség nyílt, a Kultúr-Téren Dezső
Kázmér, egykori nagykőrösi polgármester növénygyűjteményéből bemutatót láthattunk; „Fűben-fában
orvosság…” címmel gyógynövény
bemutatóra és gyógytea kóstolására,
gyógynövény kvízre, növénygyűjtemény és növényprés montázs készítésére, továbbá origami virághajtogatásra is lehetőség nyílt.
Délelőtt a Virágos Térségünkért előadássorozat keretében, a
Country Tours utazási irodától VaV-tech együttes koncertje

Közösségi virágültetés
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Az idei Szent György Napi
Forgatag és Virágvásár egyik új
eleme volt az a közösségi virágültetési program, mely 3 helyszínen valósult meg a városközpontban, a szorgos kezeknek
köszönhetően. A Deák téren dr.
Czira Szabolcs, városunk polgármestere és László Ditta, a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgatója is ásót
ragadott és néhány szép növény
elültetésével tették még szebbé a
Deák tér ezen kis szegletét. Tavaly
óriási sikert értünk el, megnyertük
a Virágos Magyarország országos
versenyt és idén pedig egy magas
szakmai zsűri érkezik városunkba,
így külön köszönet mindenkinek,
aki részt vett a közösségi virágültetésben. Tegyen ön is egy szebb,
virágzóbb Nagykőrösért!
A Sárkánytéren ingyenesen
használható interaktív drámapedagógiai és vásári bábjátékok várták a
gyerekeket; a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szak-

Hip-Hop tánccsoport bemutatója

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

A Dupla Kávé együttes tagjai örömmel dedikáltak koncertjük után

Népszerű volt a „Virágos Térségünkért” előadássorozat

középiskola és Kollégium Szent
György Lovag korabeli királyi udvar élőképes bemutatóját is láthattuk korhű díszletekkel. Asztaldísz
készítésére is lehetőség nyílt az iskola
virágkötő tanulóival és oktatóival.
A Szent György Napi népi játszótéren népi fajátékok, mint a sárkányűző, koronázó, katicafogó, fakörhinta
is igen népszerűek voltak.
Délután felejthetetlen perceket okozott a Relevé Táncegyesület mindig látványos produkcióival, őket követte a színpadon a
Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola Majorett csoportos bemutatója. A „Sárkányármány”,
az Óperenciás Bábszínház gólyalábas és óriásbábos előadása is
rengeteg kisgyermeket vonzott a
Szabadság térre.
Sztárfellépők is érkeztek Nagykőrösre, a sort a V-Tech koncertje
kezdte, Kefir aktívan bevonta a
lelkes közönséget is a műsorba
a Szent György Napi Forgatag

és Virágvásár alkalmából tartott
koncertjén, mely remek hangulatban telt. A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Hip-Hop
tánccsoportjának színvonalas bemutatóját követően színpadra lépett a Dupla Kávé. A „Se veled, se
nélküled” című örökzöld slágerrel
indítottak a szép számú közönség
nagy örömére. Az esti nagy koncert során ezúttal a Groovehouse
együttes tagjaival bulizhatott a
közönség. A színpad csodálatosan
szép és virágos volt, illő az alkalomhoz.
A partinak itt még nem volt
vége, Csongrádi Tamással, a
Gong Rádió népszerű műsorvezetőjével éjfélig tartó Retro Buli
zárta a nagykőrösi Szent György
- napi rendezvényt.
Tekintsék meg képeinket és videóinkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Beretvás Judit
Fotók: Polgármesteri Kabinet

Óperenciás Bábszínház előadása

SZENT GYÖRGY-NAPI
VÁSÁRI KAVALKÁD
Fantasztikus volt a felhozatal a Szent György - napi vásáron
ismét! Az időjárás kegyes volt a szervezőkhöz, a szeszélyes április a vásár nagy részét eső nélkül hagyta. Így aztán egymásra
találtak a portékák és a vevők. Kis képes összeállításunkat a híres nagykőrösi vásári forgatagról megtalálja az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!
LV
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2019. MÁJUS HÓNAP
KÉPVISELŐ NEVE
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

FOGADÓÓRA NAPJA
2019. május 9. (csütörtök)
13.00 órától

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

Kiss Attila Csaba
települési képviselő
2. számú választókerület

2019. május 24. (péntek)
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium
(Nagykőrös, Ceglédi út 2. )

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2019. május 6. (hétfő)
16.00 órától

Humánszolgáltató Központ
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselő
4. számú választókerület

2019. május 15. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2019. május 13. (hétfő)
16.00 órától

Nagykőrös, Arany János utca 35.
Idősek Klubja

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2019. május 15. (szerda)
17.00 órától

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

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2019. május 15. (szerda)
17.00–18.00 óráig

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

Nagy Balázs
települési képviselő
8. számú választókerület

2019. május 16. (csütörtök)
14.30–15.30 óráig

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

László Ferenc
települési képviselő

2019. május 7. (kedd)
14.00 órától

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

Orvosi ügyelet
telefonszáma:

53/350-377

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

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

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

A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztőbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő
12 óra.
Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI

2019. április 29-től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366

Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér

2019. május 6-tól
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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ÜGYELET

2019. május 4-5-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.,
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50
2019. május 11-12-én
DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u. 32.,
Tel.: 06/20-914-13-33

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Megújult II. Rákóczi Ferenc
nagykőrösi emléktáblája

MOZIMŰSOR
2019. május 3.
14 óra
Monet és vízililiomai (színes, angol nyelvű, olasz dokumentumﬁlm)
16 óra
Csodapark (színes, szinkronizált, amerikai-spanyol animációs, családi
kalandﬁlm)

18 óra
20 óra

Interjú Istennel (színes, szinkronizált, amerikai dráma, misztikus ﬁlm)
Bosszúállók: Végjáték (színes, szinkronizált, amerikai sci-ﬁ, akcióﬁlm)

2019. május 4.
14 óra
Csodapark (színes, szinkronizált, amerikai-spanyol animációs, családi
kalandﬁlm)

16 óra

Csodapark (színes, szinkronizált, amerikai-spanyol animációs, családi

18 óra
20 óra

Interjú Istennel (színes, szinkronizált, amerikai dráma, misztikus ﬁlm)
Bosszúállók: Végjáték (színes, szinkronizált, amerikai sci-ﬁ, akcióﬁlm)

kalandﬁlm)

2019. május 5.
14 óra
Csodapark (színes, szinkronizált, amerikai-spanyol animációs, családi
kalandﬁlm)

16 óra

Csodapark (színes, szinkronizált, amerikai-spanyol animációs, családi

18 óra
20 óra

Interjú Istennel (színes, szinkronizált, amerikai dráma, misztikus ﬁlm)
Shazam! (színes, szinkronizált, amerikai sci-ﬁ, akcióﬁlm)

kalandﬁlm)

2019. május 6.
18 óra
Interjú Istennel (színes, szinkronizált, amerikai dráma, misztikus ﬁlm)
20 óra
Shazam! (színes, szinkronizált, amerikai sci-ﬁ, akcióﬁlm)
2019. május 7.
18 óra
Interjú Istennel (színes, szinkronizált, amerikai dráma, misztikus ﬁlm)
20 óra
Shazam! (színes, szinkronizált, amerikai sci-ﬁ, akcióﬁlm)
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
Hirdetés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

8999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés
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Az örömteli értékmegőrzés
kapcsán Nagytiszteletű Szabó
Gábor lelkészelnök az alábbiakat tette közé a Facebookon:
„Cum Deo pro patria et libertate! (Istennel a hazáért és a
szabadságért!) A magyar Országgyűlés a 2019-es évet II. Rákóczi
Ferenc emlékévnek nyilvánította
azon 32/2018. (XI. 27.) OGY
határozatával, amelyet II. Rákóczi Ferenc Gyulafehérvárott
erdélyi fejedelemmé választása 315. évfordulója alkalmából
Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb
Bíróság korábbi elnöke, az Emberi Méltóság Tanácsa elnökének kezdeményezett. II. Rákóczi
Ferenc (1676-1735) „vezérlő fejedelem” emléktáblája Nagykőrösön, a róla elnevezett utcában.
Az Arany-napok keretében, 1935.
augusztus 17-én, ünnepélyes keretek mellett leplezték le II. Rákóczi Ferenc portrédomborművét, a
Rákóczi és Szilágyi utca sarkán.
Molnár Gyula – városunk szülötte – készítette az alkotást. Az
alatta elhelyezett táblát a „Múzeumkör” állíttatta, megjelölve
a fejedelem tetétleni birtokához
tartozó városi telek északi szélét.

Az emlékév és a fejedelem előtt
tisztelegve Református Egyházközségünk főgondnoka Rácz Péter helytörténész és Szabó Gábor
lelkészelnök kezdeményezésére,
a háztulajdonos Técsy Zsigmond
szíves hozzájárulásával, Tóth
Mihály és testvére sírköves mesterek térítésmentes munkájával
(köszönet érte!) a portrét és az
emléktáblát felújíttatta. Soli Deo
Gloria!”

Tam-tam verés
helyett cselekvés!
A közösségi oldalon az
MSZP helyi elnöke is hozzászólt a bejegyzéshez. Reagálása bizony érdekes témát vetett
fel!
László Ferenc: Köszönet Lajos Subanak, aki évek óta
„üti a tam-tamot”. Kívánom,
hogy minden kezdeményezése
ilyen sikerrel érjen véget!
Szabó Gábor: Értem. Szóval a tamtamot verőknek jár a
köszönet, nem a cselekvőknek.
Érdekes ....
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PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S
NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058,
E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)
A Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.)
sz. önkormányzati rendelet
vonatkozó fejezetei alapján
nyilvános pályázat keretében
értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló 1. sz. melléklet
szerint ingatlanokat.
Pályázati biztosíték:
100.000,- Ft/ingatlan, amelyet HUF-ban a kiíró UNICREDIT BANK HUNGARY
Zrt.-nél vezetett 1091500800000003-70920005 számla
számára kell átutalni a pályázat benyújtásával egyide-

jűleg, „…hrsz. ingatlan vételi
ajánlata” jelige feltüntetésével.

egyeztetés alapján munkaidőben telefonszám: 53/550-333;
53/550-339

A pályázati dokumentáció-

Pályázati dokumentáció:

Pályázatok beadásának
módja:

pályázatok közül a legjobb

zárt, cégjelzés nélküli borítékban „… hrsz. ingatlan
vételi ajánlata” jeligére, egy
eredeti és két másolati példányban személyesen, vagy
meghatalmazott útján a kiíró
fenti címén a Műszaki Irodán (I. em. 25. sz. ajtó) kell
benyújtani.

minősíthető nyertesnek.

átvehető 40.000,- Ft + Áfa pályázati díj befizetésével egyidejűleg a kiíró fenti címén (I.
em. 25. ajtó) munkaidőben
(hétfőtől-csütörtökig 800-tól
1500 óráig) (pénteken 800-tól
1200 óráig). Megvásárlása a
pályázat benyújtás feltétele,
figyelembevétele elsődleges
követelmény.
Az 1. sz. melléklet szerinti
ingatlanok megtekintése:

Pályázat benyújtási
határideje:

előzetes telefonon történő

visszavonásig folyamatos

ban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő
ajánlatot tartalmazó pályázat
Az ajánlati kötöttség időtartama 150 nap.
A kiíró fenntartja a jogát,
hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Az ingatlanok listája
megtalálható a
www.nagykoros.hu
honlapon.

Versmondó verseny
– Kolping Iskola

A Budapesti Kolping Általános
Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium Versmondó Versenyt hirdetett 2019. 04. 13-án
a budapesti katolikus iskolák és
a Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenntartó Szervezet
által fenntartott oktatási intézmények tanulói számára.
Az országból közel 100 tanuló vett részt különböző kategóriákban.
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A következő nagykőrösi
eredmények születtek:
IV. kategória: általános iskola
7-8. évfolyam:
1. helyezett: Vitai Evelin, 7. osztály
Különdíj: Vitai Ramóna, 8. osztály
Emléklapot kapott: Farkas Kira
Dzsesszika, 1. osztály és Valérián István Frederik, 3. osztály

Mindenkinek
gratulálunk!

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Nagykőrös mini műfüves pályára pályázik!
Kustár Tamás
Balázs még az
ovi pályázatába
is belekötött!
A szülőkkel fizettetné meg a költségek
egy részét.
Képünk illusztráció; fotó: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

Áprilisi rendkívüli ülésén döntött róla a képviselő-testület,
hogy pályázatot nyújt be Nagykőrös az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítványhoz, a Nemzeti OviSport Programhoz. Ennek keretében lehetőség van óvodák
területén mini műfüves sportpályák létesítésére, a pályához
tartozó eszközök beszerzésére,
képzések, rendezvények lebonyolítására. A Városi Óvoda
Batthyány utcai intézményének udvarán jöhet létre a műfüves pálya, amennyiben a
pályázat pozitív elbírálásban
részesül. A projekthez az öne-

rő maximuma 4,5 millió forint
volt, mely a teljes költségek
30%-a. Ezen felül a városvezetés 1 millió forintot szavazott
meg saját költség vetéséből
előre nem látható kiadásokra.
A pályázat határidőre benyújtásra került, bízzunk a győzelemben! Nagykőrös városvezetése minden adódó pályázati
lehetőséget megragad annak
érdekében, hogy a település
továbbra is töretlenül fejlődhessen, épüljön és szépüljön
a lakosság igényeinek megfelelően.

JUDO: PONTSZERZŐ
HELYEZÉSEK A FELNŐTT OB-N

Kochan József blokkolja ellenfelét

Ebben az évben is Kecskemét
adott otthont a felnőtt I. osztályú országos bajnokságnak,
ahol a legerősebb magyar mezőny lépett szőnyegre. A felnőttek között sok junior és ifjúsági korú versenyző is szőnyegre
lépett, helyet követelve maguknak a legjobbak között. A Kőrös
Judo SE versenyzői közül hatan indultak a viadalon, sajnos
az előzetesen remélt érem elmaradt. Legtovább Hajdú Eszter és Horváth Luca jutottak,

akik érdekeltté váltak a délutáni kisdöntőkben. Mindketten
a bronzéremért harcolhattak,
de fejet kellett hajtaniuk a
nagyobb tudás előtt, így az 5.
helyen végeztek. Godó Zsófi és
Kochan József egy-egy győzelemmel és két-két vereséggel a
hetedik helyen végeztek. Kissé
fájó, hogy a kissé szerencsétlen
sorsolás mellett érthetetlen bírói
döntések is befolyásolták küzdelmeik végkifejletét. Kochan
József a végső győztestől szenvedett vereséget egy igazi ki-ki
mérkőzésen, az utolsó másodpercben egy nehezen megítélhető akcióval, amit a nagyobb név
számára írtak jóvá. Az utóbbi
időkben remeklő Soós Norbert
egy vesztes mérkőzéssel búcsúzott. Érdekesség, hogy az utóbbi
időszakban akciót nem tudtak
végrehajtani rajta, mindig paszszivitás miatt vesztett. Ha ezen
tud javítani, akkor jönni fognak
az eredmények. Balog Ádám
szintén egy vesztes mérkőzéssel
búcsúzott a versenytől.
Kőrös Judo SE

XIV. évfolyam, 18. szám • 2019. május 3.

Kustár Tamás Balázs
FÜGGETLEN települési
képviselő a rendkívüli
testületi ülésen felállt, és
elkezdte „leszólni” az
óvoda műfüves pálya
pályázatát. Alapvetően a költségekkel volt
baja.
„Az egyes óvodahelyeken többet is meg
lehet valósítani, egy kis szülői
hozzájárulással. … Az ilyen
létesítmények készítésénél fogadókészek. Hozzá is járulnának
a költségekhez…”
- fogalmazott Kustár Tamás,
aki ezek szerint az óvodába járó

gyermekek szüleit sarcolná meg,
és kérne tőlük pénzt arra, hogy
ott műfüves pálya létesüljön,
holott egyetlen pályázathoz
sem kérnek szülői hozzájárulást, így ez a projekt is megvalósítható e nélkül.
Lőrinczy Veronika

Lajter Szabolcs szép
úszósikert ért el
2019. április 12-én rendezték meg Győrben az
Úszó Diákolimpia „A”
kategóriás versenyét, ahol
a nagykőrösi Lajter Szabolcs az V-VI. korcsoportosok között 50 m mellúszásban Magyarország
Úszó Diákolimpia Bajnoka lett.
Mivel egyéni csúccsal
nyerte a versenyt az idősebbek között is, biztató az elkövetkező Ifi, illetve Serdülő országos bajnokságokra
nézve.
Nagykőrös Város Önkormányzata Lajter Szabolcsot
korábban Nagykőrös Város
Év Sportolója címmel is kitüntette!

Gratulálunk! További
sportsikereket kívánunk!
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Virágba borulnak intézményeink is!
Ők is pályáznak a Virágos
Nagykőrösért kiírásra!

Az idei évben rekord számú
nevező van a Virágos Nagykőrös versenyre. Mint ahogyan arról beszámoltunk,
2019-ben a Virágos Magyarország tavalyi győzteseként
Nagykőrös városa indul az
Entente Florale Europe nemzetközi versenyen. Nem csak
a városvezetés, hanem az in-

tézmények, és a lakosság is
mindent megtesz annak érdekében, hogy a település előkelő
helyezést érhessen el a nemzetközi mezőnyben is. Ennek keretében sokak virágosítanak,
parkosítanak, a lakótelepek
környezetét is szépen gondozzák a helyi lakosok. A Virágos Nagykőrös pályázatra

a Városi Óvoda idén három
tagintézménnyel pályázott,
és a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ is három ingatlanával nevezett. A kiírás
szerint minden pályázó virágpalánta ajándékcsomagot
kap. Képeinken ezek átadása
látható. Vozárné Ragó Ildikó,
a KÖVA- KOM Nonprofit Zrt.

vezérigazgatója, akit tavaly a
Virágos Magyarország verseny
„Év főkertészévé” választott a
szakma, személyesen adta át
az intézményvezetőknek, Talamon Attilánénak és Bugya
Lászlónak a virágokat. Egy
biztos: nagyon jó helyre kerültek!
LV

VIRÁGÖZÖNVIRÁGÖRÖM!
Még Húsvét előtt kapták meg a virágpalánta ajándékcsomagot
mindazok, akik az elsők között nyújtották be pályázatukat a Virágos Nagykőrös versenyre, képeinken az átadás pillanatait láthatják.
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