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Az elismerést dr. Czira Szabolcs polgármester az Országos
Tehetséggálán vette át június 6-án, a Hagyományok Házában.
„A Tehetségbarát önkormányzat díjat olyan önkormányzatok nyerhetik el, amelyek folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, és példamutató együttműködést
folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel.” ‒ olvasható az MTI
közleményében.
További részletek lapunk 3. oldalán!

Ingyenes információs lap

Városmarketing Gyémánt
Díjjal ismerték el
a Polgármesteri Kabinet
kommunikációs
tevékenységét

Június 5-én, délután Budapesten a Marriott Courtyardban került sor a Városmarketing Gyémánt Díjak átadására.
A Magyar Marketing Szövetség idén ötödik alkalommal írt ki
pályázatot, melynek elbírálásakor a legeredményesebb, legszínvonalasabb marketing tevékenységet végző városokat tüntetik ki.
Városunknak, a Nagykőrösi Polgármesteri Kabinet
munkatársainak abban a megtiszteltetésben volt része,
hogy a szakma az általuk végzett munkát Városmarketing
Gyémánt Díjjal ismerte el. Az országos díjat dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester vette át a rangos rendezvényen.
További részletek lapunk 5. oldalán!

200 MILLIÓ FORINTOT NYERT NAGYKŐRÖS!
KERÉKPÁRÚT ÉPÜL!

Ahogyan lapunk arról beszámolt, Nagykőrös városvezetése
minden lehetséges pályázati
forrást megragad annak érdekében, hogy a település tovább

is olyan nagy ütemben fejlődhessen, ahogyan eddig. A közelmúltban pályázatot nyújtott be
Nagykőrös Város Önkormányzata kerékpárút építésére, Ceg-

léd irányába. A friss döntésnek
megfelelően, a nagykőrösi projekt az elnyerhető legmagasabb
támogatást, 200 millió forintot kapott a célra!
Projekt részletei:
Az előterjesztés szerint, Nagykőrös Város Önkormányzata, a
Pénzügyminisztérium Kerékpárutak létesítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén című pályázati
kiírására, „Újonnan kiépítésre
kerülő kerékpárút a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között” címmel pályázatot

nyújtott be a Nagykőrös közigazgatási területén lévő kerékpárhálózat fejlesztésére.
A pályázat összköltsége
214.370.782,- Ft, az igényelt támogatás 200.000.000 Ft, a szükséges önerő 14.370.782,- Ft.
A pályázat tartalmazza a
441-es főút mellett, Cegléd irányába, a Nagykőrös helységnév
tábláig kiépített kerékpárút
meghosszabbítását a 441. számú út 12+580 – 14+428 km
szelvények közötti szakaszon,
Nagykőrös városhatár táblától,
Cegléd felé, a Gaál kastélyhoz
vezető bekötőútig.
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Szanyi Tibor az MSZP-ről:
„Ez így nem párt! Ez így csak egy degenerálódó belterjes
klub, ahol a politikai témakészlet elapadt, s jobbára az
itt-ott fellelhető apróbb krajcárok után kapirgálunk.”

Szanyi Tibor, kép forrása: mszp.hu

Szanyi Tibor (1998-tól a Magyar Szocialista Párt (MSZP)
országgyűlési képviselője volt
négy cikluson keresztül) nyílt
levelet tett közzé, melyből részleteket olvashatnak alábbiakban:
Az MSZP évek, évtizedek
óta egyre kevesebb politikai
kérdést dönt el, következésképpen egyre több dolgunk dől el
az idő sodrásában, köztük a
sorsunk, szinte tőlünk függetlenül. Ezért hát észre sem vettük, hogy a Bokros-csomag óta
szép ütemesen adtuk fel baloldaliságunk több és több tételét,
majd váltunk kormányon egy
neoliberális konglomerátummá, aztán tartós ellenzékben
mára ideológiailag is élő halottá. Néha kibuggyan belőlünk,

hogy „Fizetésemelést!” vagy
„Fizessenek a gazdagok!” és
hasonlók, aztán a néma csend
és mozdulatlanság.
Ma 20-30 emberből jó ha 1(!)
gondolja, hogy szükség lenne
az MSZP-re. Anno velünk indult az „orrbefogásos” szavazás
kultúrája. A nyilvánosság platformjain döntően a belső mutyijainkkal, külső alkudozásainkkal
jelenünk meg, mások pedig leginkább korrupt bandának emlegetnek minket, ahol a vezetők a
tagság vállát taposva huzakodnak az egyre kevesebb koncon.
Hozzánk belépőkről alig hallunk, kilépőkről, elsétálókról,
és sajnos elmentekről annál
többet. (…)
Értelmiségi szimpátia sem
övez minket. A baloldalinak ismert tudósaink, művészeink
mára majdnem teljesen elhalkultak, rosszat pedig – udvariasan –
inkább nem mondanak. Hovatovább akkor törünk ki külső-belső
üdvrivalgásban, ha valaki számottevőbb ember, valami testület
szóba áll velünk. (…)
Elnökünk alighanem téved,
amikor vereségünk egyik okcsoportjaként párton belüli

rivalizálásokat emleget, hiszen
a nyílt jelölések, a meghirdetett
pályázatok, a konstruktív viták nem szoktak ártani. Annál
inkább az aljas kiteregetések,
árulások, politikai indíttatásból egymás kizárására irányuló
indítványok, s az ezek mögött
meghúzódó álnokság, szemforgatás vagy akár gonoszság.
Elkezdtünk nem hinni egymásnak, sőt ebben haladó fokra
jutottunk. Sokszor elképedek,
amint pont az ellenkezőjét hallom vissza valakiről, mint amit
nekem mondott, s mégha hamis
is az adott „hír”, lám ezzel mégis
előáll a hazugság. Meg az egymástól való félelem.
Ez így nem párt! Ez így csak
egy degenerálódó belterjes klub,
ahol a politikai témakészlet
elapadt, s jobbára az itt-ott fellelhető apróbb krajcárok után
kapirgálunk.
6,62 %. Ha igaz, hogy a Párbeszéd egy 1-2 %-os párt, akkor mi keményen bezuhantunk
5 % alá, ami azt jelenti, hogy
immár nem vagyunk országgyűlési képviseletre alkalmas
tényező. És tényleg nem.

Hosszú ideje, hogy leszoktattuk szavazóinkat az irántunk való
kötődésről. A hősidőkben ez úgy
hangzott, hogy egyéniben ide,
listán oda kell szavazni. Pártként
megteremtettük az „elszavazás”
gyakorlatát, ami 2018-ban oda
fajult, hogy „szavazz a legesélyesebb ellenzéki pártra!” Mintha ez
valami evidencia lenne a „mezei”
választópolgárnak. Tartósan úgy
viselkedünk, mint a kanos férfi,
aki beleszeret a bárcás cédába, s
mindenét odaadja neki.
Most, 2019-ben pedig elkövettük a lehető legnagyobb
kampányhibát, hogy a véghajrá utolsó hetében az volt a fő
üzenetünk, hogy most nem a
választópolgárért, még csak
nem is önmagunkért, hanem
egy másik párt emberének a
mandátumáért küzdünk. Mit is
mondhat erre egy normális ember? Azt, hogy „szavazzon rátok
a vasorrú bába!”…, aztán megoldotta saját kútfőből: DK. (…)
Sokszor mélázunk azon, hogy
lehet a magyar nép olyan birka,
amilyen. Rossz hírem van: mi,
az MSZP-ben nagyobb birkák
vagyunk! (…)
Üdvözöllek:
dr. Szanyi Tibor

A JÖVŐ ÉVI BÜDZSÉ AZ ADÓCSÖKKENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSE LESZ
A jövő évi büdzsé az adócsökkentés költségvetése lesz, 2020ra 500 milliárd forint adóteher-csökkentést tervez a tárca
a gazdaságvédelmi akcióterv
alapján – hangsúlyozta Izer
Norbert, a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős
államtitkára pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.
Felidézte, 2010 óta a magyar
adópolitikai intézkedések hatására folyamatosan mérséklődik az
adóelvonás mértéke. Magyarország az Európai Unióban a legnagyobb adócsökkentő, a GDP-arányos adóterhelés mértéke a 2016.
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évi 39,3 százalékról 2017-ben
38,4 százalékra mérséklődött –
hangsúlyozta Izer Norbert.
Az államtitkár részletezte,
hogy a szociális hozzájárulási adó
mértéke 2 százalékponttal 19,5
százalékról 17,5 százalékra mérséklődik már az idén július 1-jétől.
A kisvállalati adó (kiva) 1
százalékponttal, 13 százalékról 12 százalékra mérséklődik
jövőre, ez az adócsökkentés 5
milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál. A kedvező kisvállalati lehetőséget egyre többen
választják, 2016-ban 6500, az
idén 40 000 vállalat fizet adót a

kiva rendszerben – emelte ki az
államtitkár. (…)
Izer Norbert kitér arra is,
hogy a turizmus versenyképességének javítására a szálláshelyek 18 százalékos áfája 5 százalékra mérséklődik, és figyelembe
véve a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást is, ezzel az
intézkedéssel az érintettek közterhe feleződik. (…)
Újságírói kérdésre válaszolva
a Pénzügyminisztérium államtitkára elmondta, az adócsökkentésre a gazdaság növekedése
és fehéredése ad lehetőséget.
(MTI)

Fotó: PM

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Nagykôrös Város Önkormányzata
TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT
Folytatás az 1. oldalról…
A magyarok tehetségesek és
megbecsülik saját kincseiket
A magyarok nemcsak tehetségesek, hanem meg is becsülik
saját kincseiket – hangoztatta az
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) európai uniós
fejlesztésekért felelős államtitkára a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért elnevezésű díjak csütörtöki átadásán, Budapesten, a
Hagyományok Házában.
Schanda Tamás a tehetséggondozást végző szakemberek
munkáját méltatva arról beszélt,
hogy fel kell kutatni a fiatalokban meglévő talentumot és segíteni kell őket a kamatoztatásában. „Büszkék vagyunk” arra
a munkára, amit a fiatalokért
végeznek – hangsúlyozta az eseményen jelenlévő 58 díjazottat
megszólítva.
Felidézte: a Nemzeti Tehetség Program keretében évente
300-350 ezer fiatal tehetséggondozására nyílik lehetőség,
akiknek a fejlődéséhez több ezer
tehetséggondozó pedagógus biztosítja a hátteret.
A tehetségprogram létrejötte óta csaknem 12 ezer olyan
projekt nyert el támogatást,

amely hátrányos helyzetű, roma és fogyatékos fiatal tehetségeket támogat célzott pályázatokkal. Határon túlról mintegy
44 ezren vehettek részt a programban. 2013 óta Bonis Bona-díjjal 850 tehetséggondozó
szakember munkáját ismerték
el – sorolta az államtitkár.
Schanda Tamás kifejtette: a
többi között a technológiai fejlődés, a digitalizáció és a „globális
gazdasági trend elmozdulása”
innovációra, folyamatos újításra,
valamint a tehetségek felkutatására és felemelésére sarkall Magyarország versenyképességének

MEGEMLÉKEZÉS
FORGÁCS LÁSZLÓNÉ SZ. VÁRADI ÁGNES

növelése érdekében. A magyar
gazdasági növekedés mértéke a
legmagasabb az Európai Unióban, ezért a kormány hosszútávú
célként tűzte ki, hogy Magyarország 2030-ra az öt legélhetőbb és
leginkább versenyképes ország
egyike legyen Európában. A mai
fiatal generáció aktív részese
és formálója lesz azoknak a
gazdasági, technológiai és társadalmi folyamatoknak, amelyek ennek a célkitűzésnek az
eléréséhez vezetnek – jelentette
ki Schanda Tamás, kiemelve:
az ország jövője és versenyképessége jelentős részben a

Folyamatosan folynak a kátyúzási
munkálatok Nagykôrösön!

halálának 1. 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!
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:
Szerető férjed és gyermekei

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

SZENDI AMBRUSNÉ SZ. VARGA ILONA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el,
és jelenlétükkel kifejezték együttérzésüket.
A gyászoló család
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tehetséggondozó szakemberek
munkáján is múlik.
Idén életműdíjat kapott Balogh László, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének oktatója, Lévainé Kovács Róza, a Karcagi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola pedagógusa és Szakácsné Nemere Györgyi, az Emmi
munkatársa. A Kiváló Tehetséggondozó Szervezet díjjal a debreceni, A Matematika Összeköt
Egyesületet tüntették ki, amely
egyebek mellett a „Medve Matek” eseményeinek szervezőjeként ismert. Elismerést vehetett
át még több mint ötven tehetséggondozó, tehetségfejlesztő és
tehetségsegítő szakember.
A Tehetségbarát önkormányzat díjat olyan önkormányzatok
nyerhetik el, amelyek folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok
felkutatását, támogatását, és példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel. A kitüntetést idén Tata,
Kisvárda, Nagykőrös, Karcag,
Debrecen, és Budapest IX. kerülete, Ferencváros nyerte el.
Fotók: -szi(MTI)

Június 6-án a kivitelező vállalkozás megkezdte Nagykőrösön a
kátyúzási munkálatokat. Hamarosan további helyszínekre mennek a dolgozók a Műszaki Iroda
felmérése, valamint a lakossági
bejelentések alapján. Az első napon csaknem 20 utcában történtek meg a kátyúzási munkálatok.
Legyenek türelmesek, ha találkoznak a brigáddal, hiszen Önökért, Önöknek készülnek az útja-

vítások! Szakszerűen körbevágják
a munkások a kátyúkat, azok belsejét feltörik, majd aszfaltoznak.
KÉRJÜK A TISZTELT
LAKOSSÁGOT, HOGY HA VÁROSI FENNTARTÁSBAN LÉVŐ
ÚTON KÁTYÚT LÁT, AZT
ÍRÁSBAN JELEZZE FELÉNK!
Kérjük, hogy név, telefonszám
és a kátyú helyének minél pontosabb leírásával segítse munkánkat,
küldje be írásban a tanacsado@
nagykoros.hu e-mail címre, vagy
küldjön üzenetet, fényképet a kátyúról itt, az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán. Az összegyűjtött
észrevételeket, javaslatokat továbbítjuk a kivitelező irányába.
Köszönettel várjuk a kátyúzással
kapcsolatos információkat, hiszen közös célunk, hogy eltűnjenek a városi fenntartású utakról
a kátyúk. Önökért dolgozunk,
segítsék munkánkat!
LV/HT
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REKORDÉVRE SZÁMÍTANAK
A BONDUELLE KŐRÖSI GYÁRÁBAN!

Itt a nyár és ezzel indul a szezon
a Bonduelle-nél. Az már e cikk
címéből is kiderül, hogy nem
is akármilyen várakozásokkal
vágnak bele az idei csúcsüzembe, és tovább olvasva azt is
megtudhatja, minek a fejlesztésére költöttek a kőrösi gyárban
mintegy 1 millió eurót, vagy
éppen az üzem mely társadalmi
programja szélesedik országossá, és miként hasznosul cégen
belül is a nagykőrösi egység
víztisztítási sikere. Alábbiakban
Tóth László igazgatóval készült
interjúnkat olvashatják.
ÖH: Információink szerint a napokban indul a Bonduelle nagykőrösi üzemében a borsó szezon.
Milyen tervekkel, várakozásokkal néznek az idei év elé?
Tóth László: Rekordévet tervezünk! Látszik, hogy jól teljesít
a zöldségpiac. A tavalyi évben
problémák voltak a zöldborsóterméssel, emiatt hiány jelentkezett
zöldborsóból, ennek köszönhetően idén kicsit élénkebb a kereslet. Bízunk abban, hogy ténylegesen egy jó évet tudunk teljesíteni.
A gyártási terveink nagyok, az
elmúlt tíz év legnagyobb menynyiségét tervezzük gyártani ebben az évben. A májusi hűvös,
esős időjárás, amit az emberek
általában nem szeretnek, az a
borsónak kedvezett. Június 5-én
indultunk el a zöldborsó feldolgozással, rögtön egy új organikus, bio termékkel kezdtük el a
gyártást. Most még kisebb volumenekkel tudunk dolgozni, de az
időjárás melegedésével, hétvégére már rekord mennyiségű napi
borsó ütemet várunk az üzembe.
Igen jó minőségű a termék és reméljük, hogy az egész szezonban
ilyen jó minőséggel tudunk dolgozni.
ÖH: A szezon beindulása hagyományosan a dolgozói létszám
növekedését is jelenti az üzemnél. Miként érvényesül ez az idei
évben?
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Tóth László: Az őszi és tavaszi
időszakban egy szezonon kívüli
tevékenységünk van, amihez képest szezonban a napi gyártókapacitásunk mintegy háromszorosára nő. Emiatt szükséges új
dolgozók felvétele. Az idei évben
is mintegy 100, kimondottan a
nyári szezonra toborozott dolgozót veszünk fel. A munkába
járás segítése érdekében buszjáratot indítottunk, amely Cegléd,
Nyársapát, Törtel irányából hord
be dolgozókat, de a nagykőrösi
munkavállalókat is várjuk a telephelyünkre. A megnövekedett
munkaerőigény másik részét a
részmunkaidős foglalkoztatású munkavállalóink biztosítják. Ezen a területen is sikerült
előre lépnünk. A mintegy 300
fős állandó dolgozói létszámból van 70 fő, aki részmunkaidős. Ez ma azt jelenti, hogy
aki nem akar, vagy valamilyen
oknál fogva nem tud 8 órás
munkaidőben dolgozni, annak
van lehetősége ennél rövidebb
időben dolgozni. Ezen munkavállalóink leginkább a szezonális
termelési időszakban dolgoznak és a téli, tavaszi időszakban
hosszabb időn keresztül tudnak
szabadságon lenni. Ezzel a foglalkoztatási móddal azon dolgozóinknak nyújtunk megoldást,
akiknek az év adott szakában
valamilyen oknál fogva szükségük van a hosszabb szabadidőre,
mégis munkaviszonyuk folyamatos tud maradni.
ÖH: Az elmúlt évek során több
olyan előrelépést említett, amelyek kifejezetten a dolgozók felé
való juttatásokat, béren kívüli megbecsülést, figyelmességet
érintették. Adódik a kérdés, hogy
van-e ebben újdonság az idei évben?
Tóth László: Egyrészt továbbfejlesztettük az éttermünket,
ahová így már a dolgozóink
hozzátartozói is bejöhetnek
étkezni. Illetve a dolgozók kérésére nyáron, az iskolai és óvodai
szünetek idejére gyermekeiknek
nyári tábort szervezünk. Az elmúlt évek ezen területen tett
fejlesztései mind azon irányba
mutattak, hogy kényelmesebbé tegyük dolgozóink életét,
munkavégzését.

ÖH: Az elmúlt években a műszaki fejlesztések területére is jelentős
forrásokat fordítottak a nagykőrösi gyárban. Ez a tendencia
folytatódik?
Tóth László: A műszaki fejlesztéseink egy része, higiéniai
és állagmegóvási jellegű. Ezek
eredményeként a gyártás és a
dolgozók munkavégzése egy
szebb környezetben történhet.
Az épületek, burkolt felületek
megújulása mellett jelentős beruházás történt a csomagoló
üzemünkben. Bizonyára az Olvasók is ismerik a nagyon pici,
úgynevezett egynyolcados dobozainkat. Az ezekbe csomagolt
termékek egyre népszerűbbek
a nyugat-európai országokban.
Ezek gyártása és a csomagolása
is jelentős fejlesztésen esett át.
Az elmúlt másfél évben körülbelül egymillió eurót költöttünk
a vonalak fejlesztésére, kapacitás
növelésére. Olyan korszerű, új
termékeket gyártunk Nagykőrösön, amelyek Európa összes
országába eljutnak, és csak itt
kerülnek gyártásra.
ÖH: Az elmúlt évek fejlesztései
között jelentős volt a szennyvíztisztítójuk megépítése is. Bizonyára vannak már tapasztalatok,
miként vizsgázott a létesítmény?
Tóth László: Büszkék lehetünk
az eredményeinkre. A nagykőrösi csapat nagyon szépen üzemelteti ezt a telephelyet. Lényegében az elmúlt négy évben
hiba nélkül üzemelt. Nyilván
van egy jól működtető szerviz
csapat, akik a megfelelő karbantartásokat elvégzik és nemcsak
szinten tartják, hanem fejlesztik
is a telepet. Olyan módon működik ez a biológiai technológia,

hogy azt a nagyon szennyezett
vizet, ami korábban a bűzös
szagot okozta, teljes mértékben
lebontja. Kitisztítjuk a vizet, és
lényegében úgy kerül kitáplálásra a Kőrös-érbe, hogy az folyóvíz
minőségű. Nyilván ennek a fenntartása folyamatos felügyelettel
működik. A telep jó működését
jellemzi, hogy ezt az élő biológiai kultúrát, ami a víztisztítást
végzi, már el is tudjuk adni más
telephelyek számára. A Bonduelle a nyírszőlősi telephelyén
most ugyanolyan típusú víztisztítót épít, mint itt csinált, s ennek
a biológiai aktív anyagát, ezt a
speciális tisztító iszapot a nagykőrösi üzem működése közben
termelődött plusz mennyiségből
visszük át oda.
ÖH: Az egészséges környezet és
életmód melletti elkötelezettségére, a cég az úgynevezett „Mi városunk” programja keretében is fel
kívánta hívni a figyelmet.
Tóth László: Ezt ebben az évben
is folytatjuk. A legsikeresebb
kezdeményezés a rajzpályázatunk volt, amely idén még nagyobb volumenű lesz, hiszen
a békéscsabai és nyírszőlősi
telephelyeken is meghirdetésre
kerül, így országos versenyről
beszélhetünk. Célunk az egészségtudatosság, az egészséges
életmód és a zöldségfogyasztás
népszerűsítése a gyermekek körében. Ezen példa is jól mutatja,
milyen jelentős értékek jönnek
létre a nagykőrösi üzemben, s
nem csupán minőségi termékeink, de az ilyen pozitív példák
által is erősíteni tudjuk a város
főterén olvasható nagykőrösi
mottót: Az érték értéket vonz!
-szi-
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Városmarketing Gyémánt Díjjal ismerték
el a Polgármesteri Kabinet kommunikációs
tevékenységét

Június 5-én, délután Budapesten a Marriott Courtyardban került sor a Városmarketing Gyémánt Díjak átadására.
A Magyar Marketing Szövetség idén
ötödik alkalommal írt ki pályázatot,
melynek elbírálásakor a legeredményesebb, legszínvonalasabb marketing tevékenységet végző városokat tüntetik ki.
Városunknak, a Nagykőrösi Polgármesteri
Kabinet munkatársainak abban a megtisz-

teltetésben volt része, hogy a szakma az
általuk végzett munkát Városmarketing
Gyémánt Díjjal ismerte el.
Az országos díjat dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester vette át a rangos rendezvényen. Nagykőrös Városa azzal a marketingkommunikációs munkával pályázott, mellyel hozzájárult ahhoz, hogy
Nagykőrös legyen 2018-ban a Virágos
Magyarország győztes városa, és ezzel

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

kivívja a jogot az Entente Florale Europe
versenyen való indulásra is.
A Magyar Marketing Szövetség a díj
adományozásával elismerte, és kitüntette
az önkormányzat saját médiafelületeinek:
Önkormányzati Hírek, www.nagykoros.hu
és a facebook oldalainak működését, a
Polgármesteri Kabinet dolgozóinak munkáját, valamint a www.nagykorosma.hu
tevékenységét is.
LV

Ismét indul a nagykőrösi fagyi
teszt! Önnek melyik a kedvenc
nagykőrösi fagyizója?

Képünk illusztráció

Mondja el véleményét, szavazzon Ön
is! Nekünk minden vélemény számít!
Ismét indul az Önkormányzati Hírek és
a NagykőrösMA közös szavazása arról,
hogy melyik Nagykőrös kedvenc fagyizója.
A helyiek el vannak kényeztetve jobbnál
jobb helyi fagylaltozókkal, és finomabbnál
finomabb fagyikkal. Szavazzon Ön is!

Székely Lászlónét

90. születésnapja alkalmából köszöntötte dr. Czira Szabolcs
polgármester.
Isten éltesse az ünnepeltet!
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Amennyiben felkeresi az egyik fagyizót,
kérjük, küldjön nekünk képet arról, ahogyan fagylaltoznak! sajto@nagykoros.hu
LV
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BOZSIK PROGRAM
AZ OVIBAN IS :)

BALOGH AMBRUS ELÉGEDETT

a nagykőrösi fejlesztésekkel
és a városvezetők munkájával
A napokban a Csónakázó tónál
serénykedtek a Toldi iskola diákjai, a lakók közül többen is
megálltak, és csodálták, amit
a gyerekek tesznek. Egyikük
Balogh Ambrus volt, aki elismerően szólt a kőrösi fejlesztésekről, és nem értette, hogy
miért szidják egyesek a városvezetést, és mindazokat, akik
mindent megtesznek a fejlődés
érdekében.
„Nagyon tisztelem Czira urat, mint polgármestert,
nem is értem, miért szapulják.
Irigyek, és ezzel nem tudom,
hogy mit szeretnének megoldani, fogalmam sincs! Kitartást és erőt kívánok neki és
csapatának! Az az igazság, hogy
nekem nagyon tetszik a város,
egyre szebb! Örülök, hogy itt
dolgoznak a gyerekek, biztos vagyok benne, hogy ők szépet szeretnének a városnak, nem rongálást, mint némelyik barbár, aki
fogja magát, és ami szép, tönkreteszi. Nagyon meg vagyok eléHirdetés
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gedve a nagykőrösi fejlesztésekkel. Szeretek Nagykőrösön
élni, hiszen egyre szebb a város.
Jobbak a megélhetési lehetőségek. Szerintem kiválóan fogunk
szerepelni a nemzetközi virágos
versenyen! Előre is gratulálni
fogok! Minden jót kívánok! Önnek is ugyanúgy sok sikert az
életben, mert az az igazság, hogy
amin ön keresztülmegy az ellenzék miatt, és mégis van energiája csinálni, hát az elképesztő,
ugye…” ‒ mondta el lapunknak
Balogh Ambrus.
Lőrinczy Veronika

A Názáret Római Katolikus Óvodában május végén a KINIZSI SE edzői, Szabó Tamás és Bogdán Béla nagy sikerű játékos
sportnapot szerveztek, a kicsik legnagyobb örömére. Minden
résztvevő oklevelet kapott. Az igazgatónőnek, Csókáné Kovács
Eszternek pedig az edzők aranyérmet nyújtottak át, mely jelképesen minden ovis gyermeké lesz a példás helytállás, és sportolás
szimbólumaként.
LV
Hirdetés
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Minden készen áll!
Megtartottuk a nemzetközi virágos verseny főpróbáját

Megtartottuk a felkészítő bizottsággal együtt az Entente
Florale Europe nemzetközi
virágosítási verseny főpróbáját
június 11-én, kedden. A helyszínbejárás során az apróbb
részletek megbeszélésére is
sor került, mely hozzájárulhat városunk minél sikeresebb
szerepléséhez a július 2-ai zsű-

rizési napon. Ekkor ugyanis 9
kiemelt európai szaktekintély
látogat hozzánk és töltenek
el több napot, először Nagykőrös, majd Csemő település
zsűrizésére fog sor kerülni.
Ezúton is köszönet illet mindenkit, aki bekapcsolódott és
részt vett az eddigi munkában,
illetve azoknak is, akik bármivel

hozzájárulnak a város imázsának javításához. A január óta
tartó felkészülés legfontosabb
állomása van már csak viszsza, a zsűrizés, melybe a tudásunkhoz és lehetőségeinkhez
mérten a legtöbbet igyekeztünk fektetni, hiszen nem csak
az a cél, hogy megmutassuk
csodaszép városunkat egy
nemzetközi delegációnak, de
hazánkat, Magyarországot is

képviseljük. Mert Nagykőrös
sikere Magyarország sikere is.
Ezúton újra tisztelettel kérjük
Önöket, hogy az ingatlanjaik
előtti környezet szépítésével,
rendezettségével, a fű levágásával tegyünk meg mindent
azért, hogy július 2-án méltóképpen várhassuk a városunkba érkezőket! Köszönjük segítségüket, számítunk Önökre!
Horváth Tibor

Nagykôrös a Gasztroangyal stábjának szemével! I. rész

„Nagyon jó lenne, ha ebben a kisvárosban az emberek
tudnák, hogy hol élnek, tudnák, hogy milyen
fantasztikus emberek a szomszédjaik és a szûkebb
lakóközösségük tagjai, a városlakók. Mert fantasztikus!
Legyenek erre büszkék és tudják értékelni…”

Mint az ismeretes, Nagykőrösön forgatott
a Gasztroangyal című, méltán népszerű
műsor. A már számos településről értékközvetítő epizódokat készítő stáb tagjait
arról kérdeztük, milyennek látják városunkat, Nagykőröst?
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Borbás Marcsi,
műsorvezető: Feltűnően szép kisváros. Nem is gondolnák az emberek,
hogy eljönnek az
Alföld közepére,
Kecskeméttől 15
kilométerre és egy
ennyire szép kisváros fogadja őket.
Ide tényleg el kell
jönni, mert akkor
döbben le a látogató, hogy az Alföld
közepén van egy
ilyen szép település.
Mintha az egész
város egy nagy liget közepén lenne, gyönyörű parkokkal,
rengeteg növénnyel, az ötszáz védett épülettel. Ez teljes döbbenet, hogy védettek is
ezek a régi házak. Hihetetlen gazdagságot
sugároz, ízlést, jó ízlést és látszik, hogy az

emberek vigyáznak arra, amijük van, mert
megvan minden. A másik nagyon érdekes,
ami az emberekre és a helyre is vonatkozik,
hiszen összetartozik a kettő, az az, hogy amikor ideérünk a város határába, akkor egyszer
csak elindul az élet, ami addig nincs. Látjuk,
hogy itt már művelik a földet, itt már zöldséget termesztenek, itt megy a gazdálkodás,
gyönyörűen megművelt földek vannak. Én
tudom, hiszen beszéltem az emberekkel,
hogy ezzel is elégedetlenek, miért nem még
szebb és miért nem sokkal jobb, de országos viszonylatban ez kiemelkedően szép,
és kiemelkedően szorgalmas népről vall.
Nagyon jó lenne, ha ebben a kisvárosban
az emberek tudnák, hogy hol élnek, tudnák, hogy milyen fantasztikus emberek a
szomszédjaik és a szűkebb lakóközösségük
tagjai, a városlakók. Mert fantasztikus! Legyenek erre büszkék és tudják értékelni.
Ezt üzenném mindenkinek, aki nagykőrösi, mert ez nem mindenhol van így.
-sziFolytatjuk!
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Grapevine tánc show

A Grapevine Tánciskola remek tánc show műsorát láthatta a
közönség május 31-én, a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központban, ahol Mohácsi Mónika táncpedagógus tanítványai is felléptek, a jelenlévők nagy-nagy örömére. Igazi örömtáncot láthattunk. Huszár Ildikó, a tánciskola vezetője szemmel láthatóan imádja tanítványait, munkáját, így valóban
élvezetes programot állítottak össze, ahol a nagyok mellett a
kicsik is főszerepet játszottak.
LV

Ismét két hátrányos
helyzetû családnak
segített a TIBIKER

Ez a hónap sem múlhatott el
anélkül, hogy a nagykőrösi TIBIKER boltja ne ajándékozott
volna meg két hátrányos helyzetű családot. Boldogan vették át a
10-10 ezer forint értékű vásárlási
utalványokat az érintettek, ami
nagy segítséget jelent számukra
a hétköznapok gondjainak enyhítésében. Az egyik szerencsés
nyertes Józan Jánosné, aki lapunknak elmondta, hogy ő minden nap ebbe a boltba jár, amióta
megnyitott. Munka előtt és után,
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valamint hétvégéken is itt
szeret bevásárolni. „5 és fél
év alatt még
nem
vettem
máshol húst!
Sőt, másoknak
is ajánlom ezt
a boltot, mert
itt még soha
nem csalódtam
semmiben! Nagyon örülök, hogy
nyertem! 7 családot neveltem fel,
a legnagyobb fiam 40 lesz, az ikrek a legfiatalabbak, 24 évesek.
Köszönöm, hogy nyertünk! Nagyon boldog vagyok!” ‒ mondta a
szerencsés nyertes.
A másik család Seprák János és népes családja, az anyuka lapunknak elmondta, hogy 6
gyermekről gondoskodnak, és
nagyon nagy szükség volt erre a
segítségre.
LV

MEGHÍVÓ
A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
Igazgatósága tisztelettel meghívja Önt

Semmelweis-napi ünnepségére
Időpont: 2019. június 28-án 14.00 óra
Helyszín: Kórház – Fáskert u. 1.
Ünnepi program
Köszöntő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Ünnepi beszédet mond:
Sárga Norbert Zétény gyógytornász
Ünnepi műsor
Igazgatói dicséretek átadása
Tankó Ágota főigazgató
NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
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A NAGYKÔRÖS VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
A Nagykőrös Városért Közalapítvány 2008-ban hívta életre a
NAGYKŐRÖSIEK NAGYKŐRÖSÉRT elismerő címet, amely
megkülönböztetve a városi kitüntetésektől, azon személyek
tevékenységét kívánja díjazni, akik mindennapi nagykőrösi
életük, hétköznapi foglalkozásuk során Nagykőrös érdekében
kiemelkedő, a közösség számára példamutató teljesítményt
nyújtanak.
Továbbá azon személyek tevékenysége iránti elismerésünket is
szeretnénk kifejezni ezen díjjal, akik nem településünk szülöttei, illetve nem Nagykőrösön élnek, de városunk sorsának alakulását lelkükön viselik.
Az elismerő címek odaítélésébe be kívánjuk vonni Nagykőrös
lakosságát.

Kérjük, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal portáján elérhető, illetve a www.nagykoros.hu oldalról letölthető és kinyomtatható ajánlólapot az Ön által a díjra érdemesnek tartott
személy adataival kitöltve juttassa el hozzánk

2019. június 24-én 16 óráig
a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal és a Nagykőrösi Járási
Hivatal épületeinek (Szabadság tér 5. és 4.) portáinál elhelyezett urnáink valamelyikébe bedobva.
Az elismerő címek átadására – a hagyományokhoz híven –
a Nagykőrösi Arany Napok keretében kerül sor.
Bencsik Géza
elnök

KÔRÖSI IPAROSOK V. RÉSZ:
A SZILÁDI HÁZASPÁR
Sziládi Ambrusné és Sziládi Ambrus
MÛSZERÉSZ MESTEREK

A Nagykőrös és Vidéke Ipartestület tagjainak bemutatása
sorában egy városszerte közismert, népszerű házaspár következik. Sziládi Ambrusné a
közelmúltban vehetett át 25 éves
pártoló tagságáért kitüntetést a
szervezettől. A kerékpár műszerész házaspár Hölgy tagja igen
szerényen adja át szót férjének,
aki elmondta, hogy idén lesz a
40 éves házassági évfordulójuk,
és jóban ‒ rosszban együtt voltak a szeretetben eltöltött évek
alatt. A nap 24 óráját együtt
töltötték, de ez csak szebbé ‒
jobbá tette a kapcsolatukat. Két
gyermekük van, a lányuk pénzügyesként Nagykőrösön dolgozik, a fiuk Budapesten él, a
Parlamenti Őrség tagja immár
négy év óta.
Sziládi Ambrus ma is aktívan
dolgozik műhelyében, rengeteg
kerékpárt megszerelt életében.
1978 óta iparos, 24 éves korában,

rekord fiatalon már műszerészmester lett. Ekkor 25 műszerész
dolgozott a városban, ma már
csak egyet ‒ kettőt találni. Évente
2 ‒ 3000 kerékpárt javított meg
az eddigi pályafutása során. A
végeredmény elképesztő, közelít
a 100 ezerhez a megszerelt járművek száma, hiszen korábban
motorkerékpárt is javított, no
meg mosógépeket, centrifugát
is. Vannak olyan igen régi kerékpárok, melyekhez másnak
a műhelyében már nincsen alkatrész, itt még rendelkezésre
áll. Sziládiék büszkék rá, hogy
az idős kerékpárokat is meg
tudják szerelni, de az idős kuncsaftok mellett rengeteg kisgyermek is van, akiknek szintén segíteni tudnak.
Sziládi Ambrus 37 éve ipartestületi tag, korábban hosszú
évekig elnöke is volt a szervezetnek. Ő volt az, aki a jelenlegi elnököt is meghívta a szer-
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vezetbe, majd támogatta, hogy
Boros Sándorné Irénke vegye
át a stafétabotot. „Nagyon remekül végzi feladatát Irénke!
Örülök, hogy őt választottuk
meg! A mai napig nagyon sokat
jelent nekem az Ipartestület, jó
dolog ebbe a közösségbe tartozni! Besegítek a mai napig, ha
szükség van rá. Tudom, hogy ez
kemény munka! Örülök, hogy
Irénke rendben tartja az épületet és a szervezetet. Mi is a családdal csináltunk mindent, sok
hétvégénket töltöttük ezzel. 8
évig tartó kemény harc volt, míg
visszakaphattuk az államtól
a székházunkat, örülök, hogy
sikerült! 1911 óta az iparosok
ebben az ingatlanban vannak.
Néhány éve a RELEVÉ táncosai is „otthonuknak” tekintik az
iparosok székházát, termet bérelnek tőlük.”- mondta el Sziládi
Ambrus, akit a munka szeretete
segít át minden nehézségen.

Mosolyogva és meghatódva
meséli el nekem, hogy korábban készített egy háromkerekű
kerékpárt egy idős bácsinak,
aki sok ‒ sok éve nem tudott
már kijutni a zártkertjébe. „Még
használni is megtanítottam, aztán később a fia, és ő is nagyon
köszönték, hogy lehetővé vált az
idős ember számára a közlekedés. Ezekért a pillanatokért érdemes élni és dolgozni! Mindig
sok munkám van, örülök, ha
el tudom végezni mindegyiket.
Igyekszem segíteni mindenkinek, aki megkeres. Hálával és
köszönettel tartozom Feleségemnek, aki mindenben mellettem volt egész életünkben, és
segít nekem ma is!” ‒ mondta el
a kőrösi iparos, Sziládi Ambrus.
Szerkesztőségünk nevében
ezúton is kívánunk jó egészséget, jó munkát a Sziládi
Házaspárnak!
Lőrinczy Veronika
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Lángos, gyros, hamburger? Igen!

MEGNYITOTT A DON DIEGO
AZ ÚJ PIACCSARNOKBAN!

Június 4-én, kedden megnyitott az új nagykőrösi piaccsarnokban Cseh Attila pavilonja, a

Don Diego Bistro és Grill. Attila lapunk kérdésére elmondta,
hogy az eddigi, jól megszokott

ízekkel és választékkal várják
jelenleg a vásárlókat, úgy, mint
a hamburger, hot-dog, lángos,
gyrosok, tortillák, de hamarosan bővül a paletta, jönnek
a frissensültek, a grill ételek,
valamint 16 féle pizzát fognak
helyben sütni, lesz a megszokott 32 cm-es, de óriás és családi pizzák is, várhatóan a jövő
héten pedig elindul a házhozszállításuk is.
Látogasson ki Ön is az új
nagykőrösi piaccsarnokba,
üljön fel a pavilon felett kialakított vendéglátó teraszra és
fogyasszon kényelmesen a Don
Diego Bistro és Grill ízletes
ételeiből.
Horváth Tibor

Nagykőrös város
Önkormányzat
Képviselőtestületének
2019. május 30-i ülésén
alkotott rendeletei
– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete Nagykőrös
Város Önkormányzat 2018.
évi zárszámadásáról, központi támogatások elszámolásáról
és a költségvetési maradvány
jóváhagyásáról
– Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi
körzetekről szóló 12/2011.
(III. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagykőrös, 2019. május 31.
Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

A GIMNÁZIUM KÓRUSA
A REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁLON
Az Arany János Református
Gimnázium már országos hírű
énekkara idén is reszt vett és
óriási sikert aratott a 16. Református Zenei Fesztiválon, Ecsedi
Péter énekművész vezetésével.
A Református fesztivál minden év május végén kerül megrendezésre, melynek igazgatója
és főszervezője Böszörményi
Gergely. A háromnapos rendezvényen számtalan kórus, művész
es együttes lép fel. Az Arany
gimnázium kórusa immár 10.
alkalommal lépett fel ezen a neves eseményen. A hétvége során
három koncerten is részt vettek
a nagykőrösiek, többek között
a Ráday utca 28. szám alatt található KRE Hittudományi Kar
dísztermében tartott kórustalálkozón, ahol összesen 10 kórus énekelt idén, köztük felnőtt,
gyermek és három gimnáziumi
kórus.
Ecsedi Péter énekművész lapunknak elmondta, hogy bár itt
már mindenki nagyon magas
színvonalon énekel, a gimnázium kórusát hatalmas siker

10

kíséri mindig, nagyon jó érzés,
hogy kb. 15-20 perces műsorral
kell készülnünk, ez szakmailag
is egy nagy kihívás.
Május 25-én, egy háromórás
próbát követően, este hat órakor került megrendezésre a Magyar Nemzeti Múzeum előtt az
500fős Református kórushangverseny. Már oszlopos tagjai vagyunk a rendezvénynek, melyen
hat év óta mindig rézfúvós zenekarral énekelünk.
Ezen felül kórusunk minden
évben önálló templomi szolgá-

latot is teljesít, ami külön elismerés számunkra. Sok éve járjuk már Budapest templomait,
idén a Kőbányai Református
Gyülekezetben énekelhettünk,
mely egy nagyon jó akusztikájú, bensőséges hangulatú
templom – tudtuk meg Ecsedi
Pétertől.
Kiemelte, hogy: „Külön
öröm, hogy 5 egyetemista diák
is visszajár énekelni a kórusba, akik ezúttal is erősítették
az énekkart. Számomra a gimnáziumi kórus Isten ajándéka,

szeretjük és segítjük egymást,
mindig gondolunk a másikra,
hiszen a zene, a közös éneklés
öröme összeköt bennünket.
Nagyon nagy öröm, hogy
megadatott nekem, hogy egy
ilyen jól hangzó, lelkes, kedves
fiatalokból álló kórus karnagya
lehetek. A gyülekezet lelkipásztora is megjegyezte, hogy ilyen
fiatalokra van szüksége Magyarországnak!”
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

MEGÚJULT A COOP:
A Polgármesteri Kabinet
munkatársainak képei
díszítik az üzlet falát

Megújult a COOP Star Zrt. piaccsarnoknál lévő boltja, ahol
mindig friss árukínálattal,
kedves kiszolgálással várják
a vásárlókat. A felújítás egyik
eleme volt, hogy a kasszák mögötti falszakaszra nagy poszter
került. A mintegy 8 méter hoszszú díszítőelem a Nagykőrösi
Polgármesteri Kabinet munkatársainak fotóiból készült.
A nagykőrösieket a COOP Star
Zrt. marketing vezetője, Székely
Éva kereste meg azzal az ötlettel,
hogy az interneten megtalált alkotásokból készítenének díszítést a boltba. A kérést a Polgármesteri Kabinet munkatársai

megtiszteltetésnek vették, és
örömmel álltak a COOP rendelkezésére. Amikor a marketingesek megtudták, hogy
ebben az évben indul Nagykőrös az Entente Florale Europe
versenyen, melynek van egy
városlogója is, örömmel tették
az üzlet falára ezt a jelképet is a
képekhez, ezzel is segítve a verseny sikerét.
Ha a boltba látogatnak, nézzék
meg Önök is képeinket a hatalmas poszteren!
Tegyünk közösen Nagykőrös
sikeréért a nemzetközi versenyen!
Lőrinczy Veronika

„Örökbe fogadták”
a Toldisok a Csónakázó
tavat! Hajrá Nagykôrös!
Hajrá Toldi!

Az Entente Florale Nemzetközi
verseny indulója ebben az esztendőben Nagykőrös. A nemes
cél érdekében egy egész város
fogott össze, közte intézményeink, vállalkozások, magánszemélyek, iskolák. A Toldi Miklós
Szakgimnázium, Szakközépiskola diákjai és tanárai a versenyre való felkészülés jegyében
„örökbe fogadták” a Csónakázó
tavat. Ennek szellemében dolgoznak a diákok, tanáraik segítségé-

vel a területen. A közelmúltban
már jelentős virágosítást is végrehajtottak a területen, a napokban pedig nekiláttak a területen a
kapuk, kerítések csiszolásának és
festésének. Ezen kívül a padok,
illetve a Csónakázó tavon átívelő kis híd festését is megkezdték
a nebulók! Hálásan köszönjük a
város nevében odaadó munkájukat, tanáraik segítségét! Hajrá
Nagykőrös! Hajrá Toldi iskola!
LV

Hirdetés

F E L H Í VÁ S
A nagykőrösi Weiner Leó
Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola
(2750 Nagykőrös, Patay u. 19.)
a 2019/2020-as tanévre – zenei képességfelméréssel egybekötött – beiratkozást tart
szolfézs előképző szakra,
az általános iskolák 1. és 2.
osztályos tanulói részére.

(A leendő növendékek zenei képességfelmérése egy választott
dal elénekléséből, rövid ritmus
fordulatok visszatapsolásából és
dallammotívumok visszaénekléséből áll.)

Hangszeres tanszakainkra –
zongora, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, hegedű, gordonka, citera, gitár,
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ütő – szintén várjuk az érdeklődőket.
A beiratkozás időpontja:
2019. június 17. – június 18.
(hétfő-kedd) de. 9-12,
du. 14 – 17 óra
Szeretettel hívjuk és várjuk
a zenetanulás iránt érdeklődő leendő növendékeinket!

A felvett és beiratkozott új növendékek névsorát 2019. június 24. hétfőtől megtekinthetik a zeneiskola faliújságán kifüggesztve.

Bővebb felvilágosítást az iskola
53/550-120-as telefonszámán
kaphatnak.
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NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI II.

A tanév végéhez közeledvén az
idei évben is elismerő oklevelet
vehettek át a városunk iskoláiban tanuló azon diákok, akik
Nagykőrös hírnevét nagyszerű
tanulmányi vagy sportteljesítményükkel öregbítették. A több
mint húszéves hagyomány nyomán az idén is több száz diák
vehette át dr. Czira Szabolcs
polgármestertől az egyéni, il-

letve csapatban elért kimagasló
teljesítményéért járó elismerést.
Lapunk az idei évben is iskolánként közli a kiváló diákok
névsorát.
Ebben a lapszámban a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola kiváló diákjai szerepelnek:
Pap Eszter Tímea: Rajzverseny
városi I. helyezés; Vitai Evelin:

Hirdetés

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

8999 Ft

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

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Katolikus iskolák közti országos
versmondó verseny országos
I. helyezés, Kreatív pályázat városi I. helyezés; Vitai Ramóna:
Katolikus iskolák közti országos versmondó verseny országos IV. helyezés; Balog Sándor:
Balesetvédelmi pályázat megyei
II. helyezés, Kreatív pályázat városi I. helyezés; Cseri Krisztián:
Balesetvédelmi pályázat megyei
II. helyezés; Göröndő János
István: Hittan verseny országos III. helyezés; Kalocsa Ágnes
Vanessza: Hittan verseny országos III. helyezés, Balesetvédelmi pályázat megyei II. helyezés,
Kreatív pályázat városi I. helyezés; Varga Teréz Petra: Hittan
verseny országos III. helyezés,
Kreatív pályázat városi I. helyezés; Barna Dominik Richárd,
Károly Zsolt, Radics Ignác
Attila, Szabó Róbert, Torma
Dávid, Seres Richárd: Kreatív
pályázat városi I. helyezés.
Gratulálunk!

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
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Lapzártánk időpontja: hétfő
12 óra.

Híreinket, képgalériáinkat
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közösségi oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu
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Orvosi ügyelet
telefonszáma:

53/350-377

Hirdetés

2019. június 10-től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2019. június 17-től
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
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2019. június 15-16-án
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.,
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50
2019. június 22-23-án
DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u. 32.,
Tel.: 06/20-914-13-33

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

KÖNYVKIRÁLY AVATÁSA

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Széchenyi téri
Rendelőintézetben a lift
kezelése naponta 08.00 –
16.00 óra között történik.
Kérjük, hogy aki igénybe
kívánja venni a liftet, az
előjegyzési időpontoknál ezt
vegye ﬁgyelembe!
Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelőintézet

Fotó: Beretvás Judit

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
szervezésében június 6-án és 7-én tartották városunkban a 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok rendezvényét. Június 6-án 15
órától került sor a már hagyományos Könyvkirály avatásra a kulturális központ dísztermében.
Idén Pap Ágota, az Arany iskola 6. osztályos
tanulója lett a könyvkirálynő. Danka Tímea, a

Rákóczi iskola 2. osztályos tanulója főkönyvhercegnői; Szabó Vince, az Arany iskola 2. osztályos
tanulója könyvhercegi; Schleisz-Bognár Kristóf,
az Arany iskola 4. osztályos tanulója könyvgrófi
és Balla Martin, a Rákóczi iskola 4. osztályos tanulója könyvbárói címet kapott. Természetesen
a könyvlovagokat is díjazták.
Gratulálunk!

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

TEKINTSE
MEG ÖN IS AZ
INTERNETEN

KOSSUTHOSOK „HATÁRTALANUL!” ERDÉLYBEN

A Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola hetedik és nyolcadik
évfolyamos tanulói negyvenketten,
négy pedagógus kíséretében 2019.
június 3-6. között a „Határtalanul!”
program keretében határon túli
tanulmányi kiránduláson vettünk
részt az erdélyi Maros völgyében.
A kirándulást megelőző előkészítő foglalkozásokon megismerkedtünk az utazás helyszíneivel
és annak történelmével. Segítségünkre volt ebben Deák Gábor,
iskolánk igazgatója, történelem és
földrajz szakos tanára, valamint
néhány iskolatársunk, akik diabemutatóval színesítették a rendha-

gyó tanórát. Mi, a többiek is készültünk a kirándulásra, ugyanis
tablót készítettünk Dél-Erdély
városairól és kiemelkedő történelmi alakjairól.
Egy júniusi hétfő reggel Bethlen Gábor és a Hunyadiak nyomába eredtünk. A magyar-román
határt átlépve Domokos Katalin
idegenvezető volt a segítségünkre,
aki megismertetett bennünket a
régió történelmével, kultúrájával
és művészetével. Utazásunk első
állomása Arad volt, ahol megtekintettük a főteret, a Szabadság-szobrot és a kultúrpalotát. A
városnézés után megkoszorúztuk
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az aradi vértanúk emlékére állított
obeliszket. Folytattuk utunkat Marosillyére, Bethlen Gábor szülőházához. Este Csernakeresztúron
kedves bukovinai székely családoknál szálltunk meg.
A második napon utunk Nagyenyedre vezetett, ahol a híres református kollégiumot egy helyi
fizika szakos tanár mutatta be.
Következő állomásunk a középkori erdélyi főváros, Gyulafehérvár
volt. A gyönyörű székesegyházban
megemlékeztünk magyar történelmünk kiemelkedő személyiségeiről, majd megkoszorúztuk a
Hunyadi-szarkofágokat. Egy órát
még a bazársoron is eltöltöttünk.
Este a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonában foglaltuk el szállásunkat.
Harmadik napunkat a dévai
vár felkeresésével kezdtük. Óriási élmény volt számunkra a siklózás, hiszen két és fél perc alatt
felértünk a Déva fölé magasodó
legendás várba. Ezt követően a
piski arborétumban, Erdély egyik
legszebb és legápoltabb parkjában
egy nagyot sétáltunk. A következő
úti célunk Vajdahunyad vára volt,
amely a rossz idő ellenére is elkáp-

ráztatott bennünket szépségével.
Kirándulásunk utolsó napján
kitérőt tettünk Temesvárra, ami
2021-ben Erdély kulturális fővárosa lesz. Városnéző sétánk során
felkerestük a legismertebb épületeket, és megcsodáltuk a hatalmas tereket. A séta után hazafelé
vettük az útirányt, késő délután
sok-sok élménnyel érkeztünk
haza Nagykőrösre.
Itthon jöttünk rá, mennyi maradandó élménnyel gazdagodtunk
a program által. Ha majd lesz lehetőségünk a középiskolában egy
„Határtalanul!” kiránduláson részt
venni, akkor biztos benevezünk.
Erdélyben megismertük az ott
élő magyarok helyzetét és a dévai
gyermekotthon lakóinak életét. Az
utóbbiaknak egy kis segítséget is
nyújtottunk az adományaink által.
Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának ezt a nagyszerű lehetőséget, valamint Pap
Katalin projektvezetőnek, Deák
Gábor, Deákné Csutorás Ildikó
és Takács Judit kísérő tanároknak,
hogy megszervezték nekünk a kirándulást, és vigyáztak ránk.
Bende Dorina és Szúnyogh
Márk tanulók
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MAZSORETT GÁLA
A PETŐFIBEN

A Petőfi iskolában 21 éve működik az igen nagy népszerűségnek
örvendő mazsorett szakkör. Az
idén május 23-án került megrendezésre a mazsorett gála az
iskola tornatermében. Három
különböző korosztályú csoport
mutatta be nagyszerű produkcióit: a legkisebbek (2-3. osztályosok) Mazsola csoportja, a
Napsugár csoport (4-5. osztályosok) és a Harmónia csoport

(6-7-8. osztályosok). A műsor
nagyon színes, változatos képet
adott az egész éves munkáról.
A produkciók között szerepelt
induló, magyaros népi tánc és
modern tánc egyaránt.
A szülők, érdeklődők nagy tapssal köszönték meg a szereplők
munkáját és a felkészítő nevelő,
Hegedűs Károlyné színvonalas
tevékenységét.
Fotó: Varga Irén

Népi játék gála a Petőfiben

Május 16-án – hagyományainkhoz híven – az alsó tagozatos
ének-zene emelt szintű osztályoknak megrendezésre került
a népi játék gála. A szülők, hozzátartozók és az érdeklődők
örömére 7 osztályunk mutatta
be egész éves munkáját. A produkciók kapcsán igen sokszínű
képet kaptunk a hazai népdalok
és a néptánc világából, őrizve a
hagyományokat. Köszönjük a
felkészítő kollegák színvonalas
szakmai munkáját: Hegedűs
Károlynénak, Király Miklósnénak és Marjainé Sebestyén Katalinnak. Gratulálunk a résztvevő
osztályok tanulóinak: 1.a, 1.b,

2.a, 2.b, 3.b, 4.a és a 4.b, valamint a felső tagozatos népdal
szakkör tagjainak – akik megnyitották a gálát – és felkészítő
nevelőjüknek, Tamás Zsuzsannának. Kellemes és szórakoztató délutánt tölthettünk együtt.
Köszönetünket fejezzük ki
a Bonduelle Kft. és az Iskolai
Szülői Szervezet felajánlásáért,
melynek segítségével ezen az
eseményen avathattuk fel az új
színpadot.
További képek az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
Petőfi Iskola
Fotó: Varga Irén

Sikeres Országos Bajnokság után Európa
Bajnokságra készül a Relevé Táncegyesület!

2019. május 17-19-én és május 24-26-án rendezték meg a
Magyar Látványtánc Sportszövetség Országos Bajnokságát,
melyen a Relevé Táncegyesület 5 koreográfiával nevezett
Amatőr (B) és Profi (A) kategóriában. A rengeteg résztvevő
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csapatnak köszönhetően 2x3 naposra nyúlt a verseny, mely idén
nagy kihívás volt számunkra, hiszen gyerek nyílt formációban és
Junior Street dance formációban
nagyon nehéz mezőnnyel és sok
ellenféllel mérettettük meg magunkat. Street dance kategóriá-

ban sokszor csak 0,5 pont különbségekkel követték egymást
a csapatok a ranglistán.
Ennek ellenére a Relevé TSE
csapatai ismét büszkén képviselték egyesületüket és Nagykőröst, kiváló eredményekkel
és élményekkel tértek haza.
Eredmények:
„A” Mini Pop duó, Madonna
Style: Hoffer Hanna és Holló
Zsadányi Norman: Arany
„A” Gyerek Pop Formáció, Junior csoport: Move! 3. hely
„B” Gyerek Nyílt Formáció,
Junior Mini csoport: Umbrella
Dance 2. hely
„B” Junior, Street Dance Formáció, Relevé Klub: Lean back
4. hely
„B” Felnőtt Nyílt Formáció,
Exotic csoport: Apáca Show
Arany
A produkciók, helyezéseik
és pontszámaik alapján tovább jutottak az MLTSZ Euró-

pa Bajnokságára, mely június
20-23-ig kerül megrendezésre.
A csoportok továbbra is szorgalmasan gyakorolnak, hogy
az EB-n a többi ország ellenfeleivel is fel tudják venni a versenyt, s méltán képviseljék a
Relevé TSE és Nagykőrös nevét
– tudtuk meg Horváth Melindától.
Mindezek mellett Horváth
Melinda beszámolt arról, már
szervezik a Relevé nyári tánc
és musical táborát, mely ez
évben július 1-5-ig lesz a tánciskolában (Ipartestület Székháza – buszállomás mögött).
Szeretettel várnak mindenkit
az egyesületi tagokon kívül is!
Bővebb információ:
06-20-386-9156
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
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JÖN! JÖN! JÖN!
KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI!
MEGJÓSOLTÁK KLÁRIKÁNAK KORDA GYÖRGYÖT

Kép forrása: Korda György és Balázs Klári
hivatalos facebook oldala

Nagykőrösön, a Möggyfesztivál
nyitónapján, június 28-án
színpadra lép
Korda György és Balázs Klári is.
Legyen ott Ön is,
ezt ne hagyja ki!

Ma már a világ legtermészetesebb dolga, hogy
Balázs Klári és Korda György egy párt alkot.
Mégis, ha az énekesnőnek fiatalkorában azt
mondja valaki, hogy nem az előző férje, Balázs
Gábor mellett fog megöregedni, nagyot nevetett volna. Így is tett, amikor negyven évvel
ezelőtt egy bizonyos Margit néni pontosan ezt
jósolta neki.
– A hetvenes évek végén az egyik kolléganőm mesélte, hogy ismer valakit, aki tud jósolni.
Nem hittem az ilyesmiben, szkeptikus voltam,
de gondoltam, hívja csak el a zenekari próbánkra, majd jót szórakozunk. Ekkor még Balázs
Gábor felesége voltam, kíváncsian vártam a találkozót. Margit néni kézírásból és tenyérből
jósolt, és azt mondta, hogy el fogok válni, én
meg kinevettem. Azt is mondta, hogy egy nálam jóval idősebb, híres férfival jövök össze,
akivel annyit fogok a tengerentúlra járni, hogy
már unni fogom. „Vele fogod leélni az életed” –
mondta a jósnő, akinek egy szavát sem hittem
el. Mindezt otthon Gábornak is elmeséltem, jót
nevettünk rajta – emlékezett vissza a negyven
évvel ezelőtti történésekre Balázs Klári, akit később – már Korda György feleségeként – hideg
zuhanyként ért a felismerés, hogy a jósnőnek
mindenben igaza lett.

– Néhány évvel később az egyik kollégám
hívta fel a figyelmem arra, hogy Margit néninek minden szava beigazolódott. Visszaemlékeztem a jóslásra, hirtelen összeállt a kép,
majdnem rosszul lettem ijedtemben. Kicsivel
később persze meg is nyugodtam, hiszen úgy
gondoltam, ha bejött, hogy elválok, akkor annak is be kell jönnie, hogy Gyurival élem le az
életem. Így is lett, hiszen a férjemmel már több,
mint 38 éve élünk békés, boldog házasságban,
és azt hiszem, ez már örökre így is marad. Ettől
függetlenül nagyon hálás vagyok az előző férjemért, Gáborért is, akivel a haláláig jó barátok maradtunk. Nem váltunk el haraggal, egész
egyszerűen beláttuk, hogy kihűlt a szerelem.
Nagyon fiatalon kerültünk össze, az ember 16
évesen nem tud egy életre dönteni, én legalábbis nem tudtam – magyarázta az énekesnő, aki
életében mindössze egy szűk évig volt szingli,
de mint mondja, cseppet sem bánja.
– Nem bánom, hogy nem kalandoztam,
nem is vagyok az a típus. Boldog vagyok a tudattal, hogy csak két nagy szerelmem volt az
életemben, és egy évet leszámítva, mindig szeretve voltam – tette hozzá Klárika.
Forrás: Holló Bettina, Lokál,
https://www.lokal.hu/2019-03-megjosoltak-klarikanak-korda-gyorgyot/

Hirdetés

NEVEZÉSI DÍJ NINCS
NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK
1. ÉTEL KATEGÓRIA:
Meggy alapú cukrász
illetve péktermék vagy
főétel, amelyekben valamely módon szerepel a
meggy. Ennek a kategóriának az első helyezettje
nyeri a Vándorkupát is.
2. ITAL KATEGÓRIA:
Meggy alapú ital (üdítő,
szörp, párlat vagy szeszes ital.)
3. PROFI KATEGÓRIA:
Helyi és környékbeli
cukrászdák, pékségek,
éttermek és iskola tanműhelyek jelentkezését
várjuk.
4. ZSŰRI KATEGÓRIA:
Olyan főétel vagy deszszert, amely nem fér bele
egyik fenti kategóriába
sem, de a versenyzők
XIV. évfolyam, 24. szám • 2019. június 14.

egyszerűen csak szeretnek főzőcskézni.
JELENTKEZÉSI
HATÁRIDŐ: JÚNIUS 21.
JELENTKEZÉSI LAP
LETÖLTHETŐ:
www.moggyfesztival.hu
VI. Kőrösi
Möggyfesztivál esemény

ZSŰRIZÉSI SZEMPONTOKAT KERESSE ELŐZŐ
LAPSZÁMUNKBAN, VALAMINT A FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDALAINKON!
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