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Rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattunk

Kedves Nagykőrösi
Pedagógusok!

MEGHÍVÓ

Pedagógusnap alkalmából szeretettel köszöntöm Önöket, és
köszönöm eddigi fáradhatatlan munkájukat!

TRIANONI EMLÉKNAP
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
(Nagy László)
Dr. Czira Szabolcs polgármester,
a Szerkesztőbizottság elnöke

Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium 10. A osztályának emlékműsorát láthatják
Bálint Zoltánné osztályfőnök felkészítésében
2019. június 4-én 9:45 órától, a nagykőrösi Református
Templomkertben,

a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.
Minden megemlékezőt szeretettel várnak!

Rekordrészvétel mellett
rekordgyőzelmet arattunk
Folytatás az 1. oldalról
„Rekordrészvétel
mellett
rekordgyőzelmet arattunk.
Mindannyian tudjuk, hogy
a népvándorlással és a migrációval egy új korszak
kezdődött az európai politikában, tehát nyugodtan
mondhatjuk: korszakos győzelmet arattunk” – jelentette

ki a kormányfő. Orbán Viktor köszönetet mondott azoknak, akik úgy döntöttek, hogy
Magyarország maradjon magyar ország, Európa maradjon
az európaiaké.
Az EP-választási győzelmüket úgy értékelte, hogy
„megbíztak bennünket a
magyarok három dologgal”:
a bevándorlás megállításával

egész Európában, továbbá a
nemzetek Európájának és a
keresztény kultúrának a megvédésével. „Ezt is fogjuk tenni” – ígérte. (...)
„Nekünk Brüsszelben is
Magyarország lesz az első,
és mindenkivel együtt fogunk működni, aki meg
akarja állítani a bevándorlást. Ma megmutattuk, hogy

Magyarország erős, mert
a magyarok egységesek.
Az előttünk álló években
az lesz a döntő, hogy ezt a
nagy egységet megőrizzük.
Ígérem nektek, hogy ezért
mindent meg is fogunk tenni” – zárta a kormánypártok
szimpatizánsai előtt mondott beszédét Orbán Viktor.
(MTI)

Gyôztek a kormánypártok,
az ellenzék szétesett

A Nemzeti Választási Iroda
május 27-én hétfőn elérhető
adatai alapján megnéztük,
hogyan szerepeltek a különböző hazai pártok a vasárnapi Európai Parlamenti választásokon. A feldolgozottság
99,98%-os, tehát még nem
végleges. A 21 elnyerhető
mandátumért 9 párt/pártszövetség kérte a szavazók
támogatását. A választók
43,37%-a járult az urnákhoz, miközben 2014-ben
például csak 28,92%, így az
kijelenthető, hogy nagyon
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erős felhatalmazást kaptak
a megválasztott képviselők.
A FIDESZ-KDNP kormánykoalíció EP-listájára
1 795 013 szavazat érkezett,
mely 52,33%, ami azt jelenti, hogy egyedül többet
kaptak, mint a teljes magyar
ellenzék. A FIDESZ-KDNP
így 13 képviselőt küldhet az
Európai Parlamentbe, ami
1 hellyel több, mint 5 évvel
ezelőtt, akkor 1 193 991 voksot kaptak a kormánypártok, tehát 600.000-el többen
szavaztak most rájuk, mint

2014-ben. „Soha ekkora támogatást nem kapott még
politikai család európai parlamenti (EP-) választáson
Magyarországon, ez elvárást
is jelent velünk szemben, és
ennek meg fogunk felelni” –
mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Az ellenzék, a DK és a Budapesten kirobbanó eredményt elért, Olimpiát megfúró Momentum kivételével,
szétesett. A Gyurcsány Ferenc
felesége által vezetett DK-lista
több, mint 555 ezer szavazatot

kapott, ami 4 EP-mandátumot
jelent nekik. Közel 10%-os
eredménnyel a Momentum
végzett a dobogó harmadik helyén, ők 2 képviselőt küldhetnek Strasbourgba. Az MSZPPárbeszéd szövetség így együtt
tudott elérni 6,66%-ot, ami
1 képviselői helyet ér, hasonlóan a Jobbikhoz, mely az 5. helyen végezve 6,4%-ot szedett
össze, alig 219 ezer szavazatot
kapva (2014-ben 14,67%-ot
kaptak). Az LMP gyakorlatilag összeomlott, alig több,
mint 2%-os eredménye után a
teljes vezetés lemondott. A Mi
Hazánk 3,31%-kal közvetlenül a Jobbik mögé ért be úgy,
hogy gyakorlatilag alig 1 éve
léteznek, ami sikeres választási eredménynek tekinthető
részükről. A Magyar Kétfarkú
Kutya Párt a voksok 2,61%-át
kapta, így még ők is 15 ezer
vokssal előzték meg az LMP-t.
Utolsó helyen a Munkáspárt
végzett, 0,42%-kal, alig több,
mint 14 ezer szavazattal.
A nagykőrösi választási
eredményekről lapunk
4. és 5. oldalán olvashat!
Lapozzon tovább!
Forrás: Nemzeti Választási
Iroda, valasztas.hu
Horváth Tibor
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ÚJRA VÁROSI SZENIOR SPORTNAP
NAGYKŐRÖSÖN!
A város nyugdíjasainak nagy
örömére idén újra megrendezésre került a Városi Szenior
Sportnap a megújult Cifrakertben, május 23-án, pénteken. A
versenyzők csapatban és egyéni
számokban is megmutathatták tudásukat ezen a napon.
Megnyitó beszédet mondott dr.
Czira Szabolcs polgármester,
majd László Ditta főszervező,

igazgató is köszöntötte a megjelenteket és ismertette a játékszabályokat. Ezután a csapatok
induló dalai következtek, majd
egy kis átmozgatás, bemelegítés után kezdődhettek az izgalmas versenyek. Volt itt minden,
a lengőtekétől a sakkon, dartson,
asztaliteniszen át a „pincérváltóig” – köszönet a segítségért, aktív közreműködésért a Rákóczi
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iskola tanulóinak, pedagógusainak. Már az elején is nagyon jó
hangulat alakult ki, ez a vidámság
dominált egész nap, és a feltöltődés, felfrissülés is megvalósult.
Délben a benevezett sportolók a
város vendégei voltak egy ízletes
ebédre.
Köszönjük, hogy ilyen sokan
eljöttek! Ahogy az dr. Czira Szabolcs polgármester köszöntőjé-

ben elhangzott a verseny előtt,
itt tényleg mindenki győztes,
mindenki bajnok, hiszen jól
együtt vannak, jól szórakoznak
és az egészségükért is tesznek.
Tekintsék meg videónkat és
képgalériánkat a sportnapról az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Horváth Tibor
Fotók: -szi-
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ÚJABB KORMÁNYPÁRTI
GYŐZELEM

Minden szavazókörben a FIDESZ-KDNP
nyert Nagykőrösön
A szavazatok 100%-os feldolgozottsága alapján mind a 8 választókerületben, vagyis mind a 20
szavazókörben a FIDESZ-KDNP nyert Nagykőrösön. 6946 fő
járult május 26-án az urnákhoz
választani, ami 36,69%-os részvételt jelent.
A FIDESZ-KDNP listára
3949 szavazat érkezett, ami

57,17% és 1400-al több, mint
2014-ben, öt éve 2503 voksot
kapott a kormánypártok listája. A Gyurcsány-párt (DK)
kapta a második legtöbb voksot, 1065 szavazatot (15,42%).
Zágráb pártja, a Jobbik mindösszesen 7,06%-ot kapott, 240
vokssal kevesebbet, mint 5 éve
és a 14,86% gyakorlatilag lefe-

leződött mostanra. A negyedik
helyet a Momentum szerezte
meg. A helyi szervezettel és
irodával rendelkező MSZP az
5. hellyel és a 6,07%-kal kénytelen beérni, ami láthatóan egyre
gyengébb teljesítmény.
Közel 5%-kal az országos átlag
(52%) felett győzött a FIDESZKDNP városunkban, Nagykőrös
mind a 8 választókörzetében a
kormánypártok végeztek az első
helyen, szinte mindenhol jóval
50% feletti eredménnyel. Ez is

mutatja, hogy kikben bíznak a
nagykőrösiek, a töretlen bizalmat a Magyar Kormány és a
jelenlegi polgári-keresztény városvezetés irányába is. Háromból két választást tehát megnyert
a FIDESZ-KDNP Nagykőrösön,
a tavaly tavaszi országgyűlési
voksolást követően a múlt vasárnapi EP-választáson is több
szavazatot kapott, mint a teljes
ellenzék együtt. Így várjuk az
őszi önkormányzati választásokat.

MEGBUKOTT ZÁGRÁB, MEGBUKOTT
A JOBBIK (VÉLEMÉNYCIKK)
Országos szinten 6,4%-ot, Nagykőrösön pedig épp csak több,
mint 7%-ot kapott Zágráb pártja, a Jobbik, ezzel már messze
nem ők az általuk előszeretettel
hangoztatott „legnagyobb ellenzéki párt”. 99,98%-os feldolgo-
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zottságnál, a valasztas.hu oldalon közzétettek alapján összesen
csupán 219 ezer 715 szavazatot
kapott a nemzeti radikálisból
balra tolódó, bárkivel összefogó,
extrán cukisodó Jobbik. Mára
oda jutottak, hogy a DK, a Mo-

mentum és az MSZP is megelőzi
őket, ráadásul a Gyurcsány-párt
nem kicsit, nagyon. A Jobbik
a maga 6,41%-ával csupán
100.000 vokssal előzte meg a Mi
Hazánkat, mely ahhoz képest,
hogy utóbbi csak tavaly bontott

zászlót, elég szépen megközelítette a Jobbikot, amely a néppártosodás útjára lépett, csak éppen
a nép hiányzik. Zágráb pártja
így kénytelen 1 mandátummal
beérni, miközben 5 éve még 3
képviselőt is ki tudtak küldeni,
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SZAVAZÓKÖR SZÁMA

A SZAVAZÓKÖRBEN GYŐZTES
PÁRT

A GYŐZTES SZAVAZATSZÁMA
(DARAB, SZÁZALÉK)

1.

FIDESZ-KDNP

274 (65,87%)

2.

FIDESZ-KDNP

247 (49,40%)

3.

FIDESZ-KDNP

199 (45,85%)

4.

FIDESZ-KDNP

206 (47,91%)

5.

FIDESZ-KDNP

252 (64,62%)

6.

FIDESZ-KDNP

263 (60,32%)

7.

FIDESZ-KDNP

203 (70,24%)

8.

FIDESZ-KDNP

160 (56,34%)

9.

FIDESZ-KDNP

193 (62,66%)

10.

FIDESZ-KDNP

182 (54,17%)

11.

FIDESZ-KDNP

157 (59,02%)

12.

FIDESZ-KDNP

190 (55,39%)

13.

FIDESZ-KDNP

191 (60,25%)

14.

FIDESZ-KDNP

218 (66,46%)

15.

FIDESZ-KDNP

185 (53,94%)

16.

FIDESZ-KDNP

140 (64,22%)

17.

FIDESZ-KDNP

163 (48,22%)

18.

FIDESZ-KDNP

173 (64,31%)

19.

FIDESZ-KDNP

221 (55,81%)

20.

FIDESZ-KDNP

132 (49,44%)

NAGYKŐRÖSÖN GYŐZÖTT:

FIDESZ-KDNP

3949 (57,17%)

Mint az a táblázatból is látható, a 20-ból 15 szavazókörben ért el 50%-nál nagyobb
győzelmet a FIDESZ-KDNP,
8 szavazókörben 60% és 1-ben
70% felett nyertek. A legnagyobb győzelmet a 7-es számú

körben, a Kazinczy utca 11.
(Református Óvoda) szavazóhelyiségében aratták a kormánypártok, itt 70,24%-a a
szavazóknak támogatta Orbán
Viktor programját.

Érdekességként említenénk a
10. és a 20. számú szavazókört,
előbbi a Mentovich utca 2-ben
(Kolping Iskola) volt, utóbbi a
Ceglédi út 24-ben (Toldi Iskola), mindkettő helyen csak a 6.
helyen végzett Zágráb pártja, a

Jobbik, ráadásul ezekben még a
Mi Hazánk is megelőzte őket.
A Jobbik totális bukásáról
a 4. és 5. oldal alján olvashatnak véleménycikket.
Horváth Tibor

igaz közben szétesett a párt. Érdekesség, hogy a Nagykőrösön
gyakorlatilag nem létező DK
10, a helyi szinten semmilyen
tevékenységet fel nem mutató
Momentum pedig 3,5%-ot vert
rá Zágrábékra, helyben. Elgondolkodtató kellene, hogy
legyen…
A Nagykőrösön elért 7%
Zágráb kudarca, hiszen ő a helyi és a választókerületi Jobbik
elnök, neki kell ezzel az ered-

ménnyel elszámolnia az országos vezetés felé. Nagykőrösön
csak 488 szavazatot kapott a
Jobbik, 240 vokssal kevesebbet,
mint 5 éve.
Mióta Zágráb átvette helyben
a Jobbikot, egyre inkább szétesik
a párt, gyenge eredményeiket
pedig facebook bejegyzésekkel
igyekeznek leplezni. Ez a választás reakció is volt azokra a közfelháborodást kiváltó megnyilvánulásokra, melyek a Jobbik és

a Jobb Nagykőrösért háza tájáról
érkeztek úgy, mint az agyonveréssel fenyegető beszéd, vagy az,
hogy Zágráb párttársa disznóknak és gazembereknek nevezett
politikusokat. Az országgyűlési
választás után, most az Európai
Parlamenti választáson is erős
üzenetet küldtek Zágrábnak a
nagykőrösi választók, reméljük, veszi a lapot és abbahagyja
a hazudozást, a gyűlöletkampányt és elkezdi megvalósíta-

ni egyetlen választási ígéretét,
egy új nagykőrösi konzervgyár
felépítését. Ha nem érti meg a
választók egyértelmű, világos
üzenetét és továbbra is így „politizál”, akkor a Jobbik kiesik a
képviselő-testületből. Igazából
ez nem baj, egy Mi Hazánkos
képviselővel biztos konstruktívabban lehet majd együtt dolgozni Nagykőrösért.
Horváth Tibor
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1989-2019.
Két gólt szerzett
a Kinizsi idegenben,
de sajnos ez csak
döntetlenre volt elég

Harmincéves általános iskolai osztálytalálkozót tartottunk az elmúlt szombat
este a Budai Kapu étteremben. Csodálatos 19 ember jött el, olyan volt az est hangulata, mintha tegnap váltunk volna el
egymástól. Közvetlen, vidám! Jó volt hallgatni a sikeres élettörténeteket! Büszke voltam, vagyok mindenkire! Kívánom, hogy

életetek további időszakában is maradjatok
ilyen nagyszerűek, életvidámak, boldogok!
Köszönöm, hogy felelevenítettük a Kossuth Lajos Általános Iskolában eltöltött
éveket, beavattatok az elmúlt 30 év örömébe, küzdelmébe! További sikereket,
boldogságot, egészséget kívánok Nektek!
Danóczi Gáborné osztályfőnök

Az elmúlt hétvégén, május 25-én a Kinizsi
SE legénysége Felsőpakonyra utazott, ahol
ugyan két gólt is szereztek a nagykőrösiek,
de ez csak döntetlenre volt elég. A mérkőzés 2:2-vel ért véget, ezzel 33 ponttal a 11.
helyen várja a végső meccset, melyet hazai pályán játszanak a labdarúgók a Százhalombatta ellen június 2-án, 17.00 órai
kezdettel. A vendégcsapat jelenleg a 9. helyen áll 35 ponttal, tehát a matematikai esély
megvan arra, hogy eléjük kerüljön Nagykőrös a szezonzáró meccs után.
Mindenkit sok szeretettel vár a Kinizsi
SE vezetősége a bajnokság utolsó mérkőzésére, a Kinizsi SE sporttelepére, június
02-án 15 órától! Hajrá Nagykőrös! Hajrá
Kinizsi!
LV
Hirdetés

XVIII. GEO JUNIOR
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK VILÁGA KICSIKNEK
„ A golgoták és orchideák kontinense, avagy Dél-Amerika
természeti oldala” című előadás általános iskolásoknak
2019. június 3. hétfő 17 óra
****

XLVI. GEO ESTEK
2019. június 5. és 8., 17 óra
„A földkéreg 75%-a avagy a szilikátok színvarázsa”
****

HISTÓRIÁK ÓRÁK
2019. június 11., kedd 17 óra
„A turini remete világa, avagy Kossuth, mint
tudós férfiú” című előadás
****
Helyszín: Múzeum konferenciaterme
Bemutatja Oláh Róbert
A belépés ingyenes
Hirdetés

MEGHÍVÓ
Az Arany János Kulturális
Központ Pedagógus Klubjának következő előadását
,,A tanítóképző múltja,
jelene és jövője” címmel
dr. Szenczi Árpád, a KRE
Tanítóképző Főiskola dékánja tartja a kulturális központ
klubtermében
2019. június 5-én, 15 órától.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

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!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik

ID. BAGI ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el és jelenlétükkel kifejezték együttérzésüket.
A gyászoló család
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NAGYON KÉSZÜL KÓRHÁZUNK IS
A VIRÁGOS VERSENYRE!

Július 2-án nemzetközi delegáció lesz városunk vendége és a
zsűrizési nap helyszínei között
találjuk a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórházat is. Tankó
Ágota főigazgató, akinek külön
köszönjük, hogy az első perctől a
verseny mellett áll, május 25-én
közel 60 gimnazista és kórházi
dolgozó segítségével varázsolta
még szebbé a kertet. Több ezer
gyönyörű virág került elülte-

tésre ezen a szép napon, melyet
majd látni fognak a más európai
tagállamokból ideérkező magas

rangú zsűri tagjai is. Igazi közösségi összefogással újulhatott
meg szeretett kórházunk udvara, kertje. A munka után pedig
finom ebéddel vendégelték meg
a résztvevőket. Hamarosan pedig újabb, a betegeket segítő
fejlesztés valósulhat meg a kertben, melyről hamarosan olvashatnak!
Köszönjük Főigazgató Aszszonynak, kedves kollégáinak,

a nagykőrösi gimnázium tanulóinak és mindenki másnak,
akik segítettek a kórház udvarának, kertjének virágosításában! Ők is hozzájárultak, hogy
méltóképpen várhassuk a nemzetközi delegációt július 2-án.
TEKINTSÉK MEG KÉPEINKET AZ ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor

MAGYAR HÔSÖK EMLÉKNAPJA
A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA alkalmából tartottak méltó megemlékezést 2019. május 23-án a
nagykőrösi Református Temetőben. A megjelenteket
Nagytiszteletű Szabó Gábor
lelkészelnök köszöntötte.
Igét hirdetett Főtisztelendő
Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök. Műsorral szolgáltak
az Arany János Református
Gimnázium tanulói. Emlékbeszédet mondott Rácz Péter főgondnok.
Tekintsék meg
képgalériánkat az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook
oldalán!
XIV. évfolyam, 22. szám • 2019. május 31.
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JÁTSZÓHÁZ NYÍLT
NAGYKŐRÖSÖN!

Egy igen fontos, hiánypótló szolgáltatást nyújtó létesítménnyel gazdagodott a közelmúltban Nagykőrös
városa, a növekvő igényeknek megfelelően: Játszóház nyílt Nagykőrösön. Nagyon jó hír ez minden kisgyermekes szülő számára. Igényes,
szép környezetben várnak mindenkit. Pami Játszóházát Nagykőrösön
az Ifjúság útja 3. szám alatt találják
meg az érdeklődők, akik facebook
oldalukon is tájékozódhatnak a Játszóház életéről.
Faragóné Aranka tulajdonos
lapunknak elmondta, hogy a létesítmény megnyitására három kisgyermekük inspirálta őket, mert
velük Budapestre jártak fel játszóházakba. „Belegondoltunk, hogy
milyen jó lenne, ha itt Nagykőrösön is lenne egy hasonló, és nem

kellene utazgatni. Ezek
után felmértük a terepet,
és elkezdtünk utánajárni a
dolgoknak, majd a család
összefogásával elkezdtük
csinálni és tervezgetni. 0-10
éves korig használható a játszóház, benne egy 25 m2-es
labirintus, kettő labdatenger, zárt csúszda, függőhíd,
kisbabáknak egy játéksarok, és a nagyobbacskáknak is különféle játékok. Vállalunk szülinapozásokat is, ami
teljesen elszeparált helyiségben
van, ahol az ünnepeltet felköszöntik, majd önfeledten tudnak
játszani, mászófalat használni.
Nagyon sok tervünk van még,
amit meg szeretnénk valósítani és
még a plusz igényeket kielégíteni.
Várunk minden kedves érdeklődőt, picitől a nagyokig, nyitottak vagyunk mindenre, egy családias, kulturált, gyermekbarát és a
gyerekek mozgásigényét maximálisan kielégítő játszóház a Pami
Játszóháza!” – mondta el lapunknak Faragóné Aranka.
Nyitvatartás, részletek a Pami
Játszóháza facebook oldalán!
LV

VIDÁM GYEREKNAP
A NÁZÁRET ÓVODÁBAN

A Názáret Római Katolikus Óvoda 2019. május
24-én délelőtt tartotta gyermeknapját, mely sok-sok
meglepetést nyújtott a kicsinyeknek.
Csókáné Kovács Eszter
óvodavezető is köszöntötte az óvoda nevelőtestületét és a gyermekeket.
A Ciróka Bábszínház
vásári bábjátékán gyerekkacajtól
volt hangos a tornaterem, majd
vidám „Názáreti” játékkavalkád
keretében az apróságok gyurmáztak, táncoltak, tésztából nyakláncot fűztek, és ügyességi feladatokon vettek részt, akadálypályával.

A nap végén vidám palacsintázásra került sor, valamint minden
kisgyermek egy léggömböt is hazavihetett.
Tekintsék meg képgalériánkat az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!
Beretvás Judit

Nagykôrösi cukrász lett az év fagylaltja
verseny ezüstérmese

A zsűri ebben az évben a Vanília&Gelarto fagylaltozó cukrászdának ítélte oda a második
helyezést, Sós pisztácia Madártej ricotta Mangó fagylalttal,
melyet Marsa Éva Heléna készített.
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A cukrászversenynek Szombathely főtere adott otthont. A
rendhagyó eseményen a zsűrizés a nagyközönség előtt folyt.
A Vas megye székhelyének
szívében, a verseny mellett
az érdeklődők bepillantást

nyerhettek a kézműves fagylaltok készítésébe, valamint
150 féle fagylaltból választhattak kedvükre valót.
Március óta készülök a
nagy eseményre, többszörös
kísérletezés után sikerült az

ízeket jól harmonizálva véglegesíteni, a végső döntésig
sokszor sok, egészen pici változtatásra volt szükség ahhoz,
hogy a több íz önmagában is
és egymáshoz is tökéletesek legyenek, a legnagyobb feladat
a sós pisztácia réteg volt, különösen a só játéka. Megtalálni
azt az arányt, ami még élvezhető, és ne nyomja el a többi
fagyalt réteg külön-külön is
nagyon finom részét.
A második helyezés leírhatatlan boldogságot okozott,
különösen, hogy az I-es Kézműves kategóriában értem el.
Így az ezüstérmes fagylaltot
folyamatosan készítem, a többi finom fagylalt mellett megkóstolhatjátok.
Várunk titeket szeretettel!
Marsa Éva Heléna

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

ISTEN ÉLTESSE AZ
ÜNNEPELTET!

90.

születésnapja alkalmából köszöntötték
BERDÓ FERENCNÉT családtagjai, valamint
szeretett városunk polgármestere, dr. Czira Szabolcs.
Isten éltesse az ünnepeltet egészségben, boldogságban!
Hirdetés

BORBÁS MARCSI

A NAGYKÔRÖSI PIACCSARNOKBA
IS ELLÁTOGATOTT!

Nagykőrösön készített műsort Borbás
Marcsi, aki a Városházáról először a
Nagykőrösi Piaccsarnokba ment, hogy a
helyi árusokkal találkozzon, ez volt a forgatás egyik helyszíne. Két napon keresztül
több helyszínen, például a Cifrakertben is lehetett találkozni Magyarország „Gasztroangyalával”. Minderről részletek következő lapszámunkban.

Nemcsak nézni szereti, hogy hogyan készülnek a legfinomabb
meggyes ételek, hanem Ön is
örömmel készít meggyből édességet? Akkor most nagyon figyeljen!
Meggyes, azaz meggy alapú, tartalmú recepteket várunk két kategóriában:
- Normál étrend alapján készült;
- Paleo étrend alapján készülteket
A beérkezett recepteket helyi és
környékbeli cukrászok értékelik
és bírálják majd el. A nyertes süteményt a VI. Kőrösi Möggyfesztiválon, 2019. június 29-én mutatjuk be. Ezen a napon a nyertes
recept beküldőjét értékes nyereménnyel jutalmazzuk.
Az első helyezett sütemény egy
évig viselheti a „Nagykőrös Város
díjnyertes meggyes sütije” kitüntető címet.
A nyertes süteményt a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázi-
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um cukrász tanműhelye készíti el,
Turi Tibor vezetésével.
Az édességet a készlet erejéig bárki
megkóstolhatja a szombati napon
a Cifrakerti Möggypavilonban.
Kérjük, hogy a recept a következő
adatokat minden esetben tartalmazza: - A receptet beküldő személy adatai (név, lakcím, telefonszám); - Recept, étel megnevezése;
- A recept leírása hány főre készült;
- A sütemény elkészítéséhez szükséges hozzávalók (alapanyagok
mennyisége); - Az édesség illetve
péksütemény elkészítésének részletes leírása
KÜLDJE EL RECEPTJÉT
2019. JÚNIUS 14-IG, A
KULTURÁLIS KÖZPONT
INFORMÁCIÓS PONTJÁRA!!!
Cím: 2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 7.
E-mail: igazgato@korosikultura.hu
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TARKABARKA GYERMEKFESZTIVÁL

Kiss Kata Zenekar gyermekeknek szóló játékos koncertje

Idén is nagyon sok kisgyermeket vonzott a már hagyományos gyermeknap 2019.
május 25-én, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ szervezésében, melynek a Cifrakert adott otthont.
A Kiváló diákok polgármesteri fogadásával indultak
a programok, dr. Czira Szabolcs polgármester Nagykőrös legkiválóbb diákjait tüntette ki, akik díszokleveleket
és ajándékokat vehettek át.
A városvezető köszöntőjét
követően közel 450 tanuló
kapott elismerést.

Szeretettel gratulálunk a
kitüntetett diákoknak, szüleiknek, és felkészítő tanáraiknak az elért eredményekhez,
és kívánunk nekik további
sikereket, kellemes szünidőt,
jó pihenést a nyárra.
A kitüntetett diákok névsorát iskolánként közöljük
soron következő lapszámainkban. Képgalériánk megtalálható az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
A gyermeknapi programok között igen népszerű
volt a G&T sportcipő márkát alapítók Huszonévesen

Az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös látványos bemutatója
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A Bábszínházi előadást is nagyon szerették a gyermekek

vállalkozni! című előadása,
az előre regisztráltak között
értékes nyereményeket is kisorsoltak a helyszínen.
A Bábszínházi előadásra is
sokan gyűltek össze, a Nyakigláb, Csupaháj, meg a Málészáj sok-sok kisgyermek
arcára csalt mosolyt.
Az egész napos rendezvényt
Kiss Kata Zenekar gyermekeknek szóló játékos koncertje
zárta, de ne feledkezzünk el a
további ingyenes programokról sem, hiszen egész délután
különböző foglalkozások is
várták a családokat, mint a
fafaragás, népi gyermekjáték,
könyvtárkuckó, kézműves sarok, valamint papírszínház, de
az óriás játékok sem maradhattak el, mint a Darts foci, Twister
kalandpálya.
A gyerekek kipróbálhattak különféle nagyobb jár-

műveket, köztük a tűzoltó-,
mentőautót, munkagépeket,
kamiont, valamint autó- és
motorvezetésre nyílt lehetőség a Mobil KRESZ-pályán.
A PiciVilág kézműves vására, a Greznár Vidámpark,
a VR Galaxy virtuális valóság élménye, Kezes-lábas
játszóház, Retro játékkonzolok, Láthatatlan kiállítás,
Disney kaland animáció
is felejthetetlen élményeket nyújtott az érdeklődők
számára. Mindeközben a
Kőrös Art Mozi jóvoltából
ingyenes vetítéseken vehettek részt a jelenlévők a Svájci
Házban.
Tekintsék meg képgalériáinkat és videóinkat
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
Beretvás Judit

Kiváló diákok polgármesteri fogadása
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2019. JÚNIUS HÓNAP
KÉPVISELŐ NEVE
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

FOGADÓÓRA NAPJA
2019. június 6. (csütörtök)
13.00 órától

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

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester
1. számú választókerület

2019. június 24. (hétfő)
16.00 órától

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

Kiss Attila Csaba
települési képviselő
2. számú választókerület

2019. június 21. (péntek)
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium
(Nagykőrös, Ceglédi út 2. )

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2019. június 3. (hétfő)
16.00 órától

Humánszolgáltató Központ
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselő
4. számú választókerület

2019. június 12. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2019. június 11. (kedd)
16.00 órától

Nagykőrös, Arany János utca 35.
Idősek Klubja

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2019. június 12. (szerda)
17.00 órától

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

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2019. június 12. (szerda)
17.00–18.00 óráig

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

László Ferenc
települési képviselő

2019. június 4. (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, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!
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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. május 27-től
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134

Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér

ÜGYELET

2019. június 1-2-án
2019. június 3-tól
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
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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DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06/20-914-13-33
2019. június 8-9-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út. 44.,
Tel.: 53/350-703
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A KÚRIÁNÁL IS ELBUKTA KUSTÁR
AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ELLEN INDÍTOTT PERÉT!

Képünk illusztráció! Barátok közt: László Ferenc
(MSZP) oldalán feszít Kustár Tamás Balázs

Jogerősen is pert vesztett Kustár Tamás Balázs ex-alpolgármester a „delíriumos ügyben”.
Kustár az Önkormányzati Hírek 2018. március 16-ai lapszámában megjelent „Vallomás!
Kustár szerint ő maga nem
folytat sikeres politikát” című
cikk miatt indított pert lapunk
ellen. Az ex-alpolgármester az
első fokot megnyerte, majd a

másodfokot elbukta. Kustár
azonban nem nyughatott, a
Kúriához vitte felülvizsgálatra
az ügyet. Itt is elbukott azonban, most már jogerősen. A
per vesztes Kustár 12.700 Ft
felülvizsgálati eljárási költséget köteles megfizetni és a „le
nem rótt 70.000 Ft felülvizsgálati eljárási illetéket a felperes
(Kustár- a szerk.) köteles az ál-

lamnak külön felhívásra megtéríteni”.
A „Vallomás! Kustár szerint
ő maga nem folytat sikeres politikát” című cikkünkben írtuk:
„2015 óta pedig delirium tremens, már ami a súlyos téveszméket illeti: belerúg a református egyházba és a református
emberekbe az óvoda átadása
miatt, egy utca átnevezésekor a
kommunista Erdei Ferenc mellé
állt Törös Lászlóval szemben, egy
útkereszteződésbe akart sportparkot létrehozni, legutóbb már
arról beszélt, hogy a Soros-tervet ő nem látta, ezért az szerinte
nincs is, sőt arról fantáziálgat,
hogy 8000 törököt akarnak ide
telepíteni. Kustárnak ideje lenne
saját 20 évvel ezelőtti gondolatait megfogadnia: „egy ember nem
tud sikeres politikát folytatni”.
A Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy „a felperes által

kifogásolt 2015 óta pedig delírium tremens közlés… nem
tényállítás, hanem vélemény”.
A másodfokú bíróság tehát Kustár keresetét alaptalannak találta és az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatta, a keresetet elutasította.
A Kúria ítéletében helybenhagyta a másodfokú bíróság
ítéletét, a Kúria döntései között
többek között ez olvasható:
„Az írásmű a felperes (Kustár
– a szerk.) politikai megnyilvánulásait tette a bírálat tárgyává és ennek alapján állapította
meg, hogy a súlyos téveszméket illetően a helyzet delírium
tremens.”

Kustár Tamás Balázs
jogerősen elbukta a pert,
amit az Önkormányzati
Hírek ellen indított.
Horváth Tibor

ÍGY SZAVAZOTT NAGYKŐRÖS KÉPEKBEN

Fotók: Beretvás Judit
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Nagykőrösi varázskert kutyusokkal

Kedves Olvasónk, Pásztor József egy azon a 120 nevező
közül, aki pályázott a Virágos
Nagykőrös kiírásra. A fiatalember három éve él Nagykőrösön, és azt mondja, hogy
igyekszik minél jobban beilleszkedni a városi közösségbe,
illetve szebbé és jobbá tenni
a várost. „Ezért is neveztem a
pályázatra, hiszen mindenkinek érdeke, hogy szebb és élhetőbb környezetben élhessünk.”
– mondja József, akinek a kertje valóban példás és csodálatra
Hirdetés
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méltó. Amennyiben hozzáadjuk, hogy három kutyus és egy
cica büszke gazdája, még inkább
kalapot kell emelnünk előtte, hiszen négylábú barátaink mellett
a kertet ilyen szinten ápolni és
gondozni, valóban nagy kihívás.
„Soltról költöztem ide Nagykőrösre. Nagyon megtetszett
ez a rohamosan fejlődő város,
hisz itt bármit el tudok intézni,
vagy csak épp egy kis kikapcsolódásra vágyom. Nagyon megörültem, mikor értesültem a
Virágos Nagykőrös pályázatról
az Önkormányzati Hírek újság-

ban, hisz én is nagyon szeretek
kertészkedni, illetve az idei évre
terveztem a kertem parkosítását. Mikor még jelentkeztem,
egy teljesen üres kertem volt.
Mivel van 3 kutyám, kicsit féltem, hogy hogyan fognak reagálni a környezetváltozásra, de
meglepően ügyesen és okosan!
Itt az élő példa, hogy kutyával
is lehet szép kertünk!” – mondta
el lapunknak Pásztor József.
További jó kertészkedést
kívánunk erőben, egészségben,
boldogságban!
LV

Hirdetés
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FUTÁS NAGYKÔRÖSÖN

Május 22-én, délelőtt Nagykőrösön futóversenyt szerveztek,
melyen Nagykőrös szinte valamennyi oktatási intézménye
képviseltette magát. Több százan voltak azok a nagykőrösiek,
akik ezen a napon futottak. A
programon dr. Czira Szabolcs
polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Fellépett a Nagykőrösi Arany János Református

Gimnázium énekkara Ecsedi
Péter karnagy, énekművész vezetésével. Műsort adott a Városi
Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda Napocska csoportja. A gyerekek fantasztikus táncprodukciót
adtak elő. A táncot betanította:
Balog Zita – óvodapedagógus.
A Városi Óvoda több csoportja
is menet közben becsatlakozva
kísérte a futókat útjukon. Tala-

mon Attiláné intézményvezető
gyönyörű kiadványt állított öszsze az óvodások rajzaiból, melyet
ajándékba adtak a szervezőknek.
A Dalmady iskolások is megörvendeztették rajzaikkal a futókat. A programon Nagykőrös
mindkét középiskolája nagy létszámmal részt vett, az általános
iskolások, és óvodások is szép
számban, lelkesen csatlakoztak.

Köszönet illeti a példamutató rendezvénybiztosításért a
Nagykőrösi Rendőrkapitányság munkatársait, akik a szervezők kérésének megfelelően
biztosították a rendezvény biztonságát. A hangosító berendezést a Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ bocsátotta
a szervezők rendelkezésére.
Lőrinczy Veronika

HÁROM KOVÁCS, ÖT ÉREM

A Kőrös Judo SE versenyzői
közül néhányan ismét a Nagy-

kanizsa közelében található
Kaszóra utaztak el, ahol min-
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den korcsoport részére rendeztek meghívásos versenyt. A
kőrösiek közül hatan vállalták a
hosszú utazást és az alábbi eredményeket érték el: Aranyérmet
szerzett Soós Norbert a felnőttek között, valamint Balog
Ádám a juniorok közt és a felnőttek között is. Szintén aranyérmes lett Kovács Nóra a juniorok korcsoportban, míg az ifik
közt ezüstérmes lett. Testvérei,
Kovács Péter két korcsoportban
egy ezüst és bronzérmet, míg
Kovács Ádám, a diákok közt,
egy bronzérmet szerzett. Így
Kovácsék öt éremmel térhettek
haza. Nem véletlen az eredményességük, hiszen az edzések

látogatottságából, az elvégzett
edzésmunkából példát mutatnak a többiek számára. Farkas
Tamás is két korosztályban indult. A serdülők népes súlyában
ötödik helyezést szerzett, de az
ifik közt javított, ahol ezüstérmes lett. A zömmel Budapesten
edző Kochan József, az egyesület első felnőtt versenyzőjeként
a szlovéniai Celjében vett részt
felnőtt Európa Kupán, ahol egy
győzelemmel és két vereséggel a
hetedik helyen zárt. Ezzel Ő az
egyesület felnőtt nemzetközi
mezőnyben első pontszerző
helyen végzett versenyzője.
KŐRÖS JUDO SE
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Készülnek a pályázók
a Virágos Nagykôrös versenyre

Nagy örömmel vették át a lakosok, az intézmények, és vállalkozások a virágpalánta ajándékcsomagokat. Mindenki nagyon
serényen készül a zsűrizés napjára, csinosítják, szépítgetik kert-

jüket. Ezekből adunk Önöknek
most egy kis ízelítőt képeink
segítségével.
Ha Önök is küldenének képeket kertjükről nekünk, szere-

tettel várjuk őket: sajto@nagykoros.eu.
Természetesen nem csak a
Virágos Nagykőrös pályázóitól várunk fényképeket, hanem

minden nagykőrösitől, aki büszke kertjére, arra a szép helyre,
mely életének fontos pontja, és
szebbé, jobbá teszi mindennapjait.
LV

Paarázzs Szilvvia kerrtjee
elvaarázzso
olt bennün
nkeet!
Az idei Virágos Nagykőrös pályázatra rekord számú nevezés
érkezett, összesen 120.
Köztük van Parázs Szilvia is, aki szívet-lelket gyönyörködtető szépséges kertjével
indul idén a versenyen. Szépen
ápolt, minden kis szegletében

meglepetéseket tartogató, izgalmas, fantáziadús ez a kert, mely az
ott élők életét szebbé és
jobbá teszi. Szeretettel
gratulálunk Szilvinek, és
kívánjuk, hogy leljék sok örömüket virágjaikban, növényeikben!

Baracsi Katalin, aki a Virágos Nagykőrös felhívásra
a tavalyi év után idén is pályázatot nyújtott be, elküldte
nekünk erkélyének képeit,
melyeken jól látható a virágpompa. Sok szeretettel gratulálunk neki! Így is lehet
élni egy lakótelepi lakásban!
Katika és barátnője a lakótelep előtti területet is gondozza, ápolja, virágosítja.
Kívánjuk nekik, hogy leljék
sok örömüket virágjaikban,
erőben, egészségben és
szeretetben!
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