
ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 27-én, csütörtökön, 9 órától 

tartja következő ülését a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

XIV. évfolyam 25. szám 2019. június 21.  Ingyenes információs lap

Elballagtak a végzôs diákok

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, ember lenni mindég, 
minden körülményben.” 

(Arany János)
Az elmúlt hétvégén elballagtak a nagykőrösi általános iskolák 
8. osztályos tanulói. Varga Irén fényképész mester képeiből egy kis 
csokor látható a nagykőrösi iskolák ballagási ünnepségeiről. 

Fogadják szeretettel! 

„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned 

bátorság, Remény, s szeretni erő.” 

(Goethe)

Minden végzős diáknak 

sok sikert kívánunk 

a továbbtanuláshoz!

( )
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Gyász
Kovács Józsefné sz. Angyal Ilona (1956)

Harczi Kálmánné sz. Molnár Eszter (1938)

Berki Jánosné sz. Utasi Terézia (1938)

Temesváry Sándorné sz. Vojtek Erzsébet (1951)

Köszönetnyilvánítás
„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türe-

lemmel viseltél magadban, de az emlékeddel szívünkbe 
maradtál, számunkra te soha soha meg nem haltál”
Fájdalomtól megtört szívvel köszönetet mondunk 

mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, ismerősök-
nek, szomszédoknak, akik szeretett Édesanyánk, 

Nagyanyánk és Drága Lányom,

GYULAI ZOLTÁNNÉ KIS KATALIN 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, rokonoknak, ismerő-
söknek, akik drága jó Édesanya, Nagymama, Dédmama, 

VINCZE MIKLÓSNÉ 
SZ. ANDÓ TERÉZIA

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, bánatunk-
ban osztoztak.

Gyászoló család

Robbanásszerű szúnyoginvá-
zió történt az elmúlt hetek esős 
időjárásának hatására hazánk-
ban. Három, tíz éve betelepült 
ázsiai faj évek óta lerakott petéi 
ugyanis egyszerre keltek most 
ki. Ezek a csípőszúnyogok akár 
tízszer nagyobb duzzanatot 
okozhatnak, mint a hagyomá-
nyos szúnyogok.
SZERZŐ: RIPOST

Durván indult a nyári szü-
net: hatalmas szúnyogcsípé-
sekkel vannak tele a gyerekek. 
A szülők a játszótéren és a kö-
zösségi oldalakon is az óriás 
szúnyogcsípésekről beszélnek. 
Sokan megijedtek a nagy csípés-
től, többen pókra vagy kullancs-
ra gyanakodnak.

Az idei esős május nagyon 
kedvezett a szúnyogoknak, hi-
szen elég meleg is volt – mond-
ta el a -nak dr. Soltész 
Zoltán biológus, a Magyar 
Természettudományi Múze-
um munkatársa. A szakember 
szerint az utóbbi tíz évben 
három új csípőszúnyog faj – a 
zebraszúnyog, az ázsiai bozót-
szúnyog és a koreai szúnyog 
– jelent meg Magyarorszá-
gon, ezekkel együtt 53 fajta 

csípőszúnyog van hazánkban. 
Magyarországon ma közel 2000 
szúnyogfaj él, ebből 53 csípőszú-
nyog, és ezek közül is csak a nős-
tények szívják a vérünket.

„Az, hogy mennyire lesz nagy 
a szúnyogcsípés, az egyéni érzé-
kenységen múlik. Amikor meg-
csíp egy szúnyog, a nyála egy 
részét a bőr alá juttatja. Ez fehér-
jéket tartalmaz, ami ott marad 
a bőrben, s erre reagál az ember 
immunrendszere, ezért viszket 
és pirosodik” – magyarázta a 
szakember.

Forrás: RIPOST, 2019. 
június 17.

A folyókon levonult árhullám, 
az esős május és a hirtelen jött 
meleg miatt országos szúnyog-
invázióról lehet beszélni. Ne-
hezítette a szúnyoggyérítést a 
múlt szerdától vasárnapig tartó 
hőség, amely miatt a légi per-
metezések többségét le kellett 
állítani, mivel nagy melegben 
a szúnyogok többsége, a késői 
órákig, megbújik a növény-
zetben, a repülési szabályok 
viszont az éjszakai munkavég-
zést nem engedik meg.

Több településen is elma-
radt a légi szúnyoggyérítés a 
Dunakanyarban, Csongrád 
megyében, Kaposvárnál és a 
Balaton partján. A földi kezelé-
seket minden tervezett területen 
sikerült elvégezni, így a Sziget-
közben, a Dunakanyarban és 
a főváros kijelölt kerületeiben, 
valamint Csongrád megyében 
és a Csepel-sziget települése-
in későbbi kezdéssel ugyan, de 
megvoltak a kezelések. A Duna 
és a Tisza árterületein vissza-
maradt vizekben biológiai lár-
vagyérítéseket is végeztek.

Április 30-a óta eddig 300 
településen, 158 ezer hektáron 
léptek fel a vérszívók ellen. Ezen 
a héten 436 településen, össze-
sen 100 ezer hektáron irtják a 

szúnyogokat. A következő he-

tekben továbbra is erős, néhol 

extrém szúnyogártalommal kell 

számolni. A katasztrófavéde-

lem a legfertőzöttebb terüle-

teken folyamatosan szervezi a 

védekezési munkálatokat.

A következő napokban hét 

budapesti kerületben, a Du-

na-menti településeken, Fejér, 

Tolna és Bács-Kiskun megyé-

ben permetezik a vérszívókat. 

Folytatódik a munka a Sziget-

közben, Baja és Mohács térsé-

gében, valamint a Tisza-tónál 

is. Kiterjedt védekezés lesz a 

héten Szabolcs-Szatmár-Bereg 

és Vas megyében, valamint a 

Dráva mentén. Az előző héten 

elmaradt légi kezelések pótlá-

sáról a hét eleji rovarszakértői 

felmérések alapján döntenek a 

szakemberek, vagyis a tervezett 

program változhat. Az érintett 

önkormányzatok minden eset-

ben egyedi értesítést kapnak a 

szúnyoggyérítés idejéről. A ka-

tasztrófavédelem által végzett 

szúnyoggyérítést az önkormány-

zatok kiegészíthetik, saját költsé-

gük terhére a települések is vé-

geztethetnek szúnyoggyérítést.

Az elmúlt héten több száz 

szúnyoggyérítésre vonatkozó 

kérelem érkezett a katasztró-

favédelemhez, ezek elbírálása 

folyamatos. Az, hogy melyik 

településen mikor permeteznek, 

elérhető a katasztrófavédelem 

weboldalán a heti programok 

menüpontnál.

http://www.katasztrofave-

delem.hu/inadex2.php?page-

id=szervezet_szunyog2019_in-

dex

Forrás: Katasztrófavédelem, 

2019. június 17-én megjelent 

írása

ORSZÁGOS PROBLÉMA
A SZÚNYOGINVÁZIÓ

Képünk illusztráció
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Évtizedek óta várt infrastrukturális fej-
lesztés veszi kezdetét július első hetében, 
hiszen a mai napon egyesületünk szerző-
dést kötött a kivitelező EU-ÉPÍTŐ Kft.-
vel. A projekt a Kinizsi által gyűjtött Tao 
támogatásból és az Önkormányzat önré-
széből áll össze.

Itt szeretné megragadni az alkalmat 
a Kinizsi vezetősége, hogy köszönetet 

mond jon a támogatóknak ‒ akik közül 
töb ben lokálpatrióta nagykőrösi cégek ‒ és 
ter mé sze te sen a városvezetésnek, hiszen az 
el ső lépéstől kezdve támogatták a Nagykő-
rö si Kinizsi SE terveit. Az építkezésről 
igyekszünk hétről-hétre beszámolni.  

Hajrá Nagykőrös, hajrá Kinizsi!
- áll a Nagykőrösi Kinizsi hivatalos face-
book oldalán megjelent közleményben.

ÖRÖMHÍR: INDUL AZ ÉPÍTKEZÉS 
A KINIZSI SPORTTELEPÉN

 36 UTCÁBAN 

KÉSZÜLTEK EL 

A KÁTYÚZÁSI 

MUNKÁK!

Lapzártánkig összesen 36 utcában, az 

önkormányzati fenntartású utakon 

végeztek a szakemberek, a Műszaki 

Iroda állapotfelmérése, valamint a 

la kos sági igénybejelentések alapján, 

ká tyúzási munkálatokat. Összesen 

mintegy 230 m2-nyi útfelületet érintett a 

karbantartás, felújítás. Az önkormány-

zat önerőből végeztette el a munkákat, 

a későbbiekben még várhatók újabb 

kátyúzások az önkormányzati fenn-

tartású utakon.  LV

Deák Gábor, a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola 

igazgatója is örömmel értesült a hírről, miszerint Városmar-

keting Gyémánt Díjjal ismerték el a Polgármesteri Kabinet 

kommunikációs tevékenységét. Ezt követően levélben is gra-

tulált  dr. Czira Szabolcsnak, Nagykőrös város polgármesteré-

nek, alábbiakban ezt olvashatják:

„Tisztelt Polgármester Úr!

A Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola közössége nevében 
őszinte szívvel gratulálok Önnek és a Polgármesteri Kabinet min-
den munkatársának a Városmarketing Gyémánt Díjhoz.

A Kabinet munkatársai a polgárok hiteles tájékoztatásán túl, érté-
kes munkát végeznek a kommunikáció minden területén. Amellett, 
hogy oroszlánrészt vállaltak abban, hogy városunk a Virágos Ma-
gyarország győztes városa legyen, érezhető az az alázat, amellyel a 
város érdekében dolgoznak. A bölcsődétől, az iskolák életének be-
mutatásán túl, a szépkorúak köszöntéséig, minden fontos esemény-
ről tájékoztatnak.  

Az országos díjat dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester vette át 
a rangos rendezvényen

Ezért lehet az Önkormányzati Hírek, valamint a 
többi internetes fóruma a legnépszerűbb hírfor-
rás Nagykőrösön. 

Iskolánk közössége büszke arra, hogy a Kossuth Emlékéremmel 
általunk is kitüntetett Polgármesteri Kabinet, országos elismerés-
ben részesült.  
További munkájukhoz sok sikert kívánok.”
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A napokban került sor a Nagykőrösi Ön-
kormányzati Tűzoltóság által kiírt „Tűz-
oltó leszek” című rajzpályázat eredmény-
hirdetésére. Összesen 270 pályamunka 
érkezett be az óvodásoktól, és az iskolá-
soktól. Így aztán nem volt könnyű dolguk a 
tűzoltóság munkatársainak, hogy kiválasz-
szák a legszebb, legjobban sikerült alkotá-
sokat. Dr. Körtvélyesi Attila, a Nagykőrösi 
Önkormányzati Tűzoltóság elnöke, a szer-
vezet tűzoltó parancsnokával, Ézsiás Lász-
lóval közösen vitte el, és adta át a díjakat 
az ügyes kezű óvodásoknak, akik boldogan 
vették át az okleveleket, és ajándéktárgyakat. 
Ezen kívül a legszebb csoportmunkákat is 
különdíjban részesítették, valamint minden 
óvodaegység kapott ajándékba labdákat is. 

Nagy volt az öröm az ovikban, a gyerekek 
büszkén vették át a díjakat és máris játszani 
kezdtek a kapott ajándékokkal. Dr. Körtvé-
lyesi Attila alpolgármester, a helyi tűzoltó-
ság elnöke elmondta, hogy nagyon örülnek 
annak, hogy ilyen nagy létszámú szép alkotás 
született, és a sikert látva a következő évben is 
szeretnék a pályázatot kiírni. Dr. Körtvélyesi 
Attila és Ézsiás László tűzoltó parancsnok 
szeretettel invitálta meg a gyerekeket és 
szüleiket a Kőrösi Möggyfesztiválra, júni-
us 29-re, szombati napra, amikor a tűzol-
tóság munkatársai bemutatót tartanak a 
Cifrakertben este hét órától. Az iskolások 
díjazásáról készült beszámolónkat keres-
sék következő lapszámunkban!

Lőrinczy Veronika

Eredmények: 

Názáret Óvoda: I. hely: Taródi Nagy Dá-

vid; II. hely: Nagy Gergő

Kárász utcai Óvoda: I. hely: Lakatos Mar-

cell; II. hely: Kovács Hanna; III. hely: Sza-

bó Ádám és Palotai Patrik

Batthyány úti Óvoda: I. hely: Barta Amb-

rus; II. hely: Kókai Renáta; III. hely: Juhász 

Edina

Sziget utcai Óvoda: I. hely: Dunszt Luca 

Sára; II. hely: Sóber Alexa; III. hely: Kal-

már Emese

Mesevár Óvoda: I. hely: Nagy Marcel; II. 

hely: Bóta Benjámin; III. hely: Újházi Mó-

nika

Gratulálunk!

EREDMÉNYHIRDETÉS A NAGYKŐRÖSI 

TŰZOLTÓSÁG RAJZPÁLYÁZATÁN: GYÖNYÖRŰEN 

RAJZOLNAK A NAGYKŐRÖSI OVISOK!
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Mint az ismeretes, Nagykőrö-
sön forgatott a Gasztroangyal 
című, méltán népszerű műsor. 
A már számos településről ér-
tékközvetítő epizódokat készí-
tő stáb tagjait arról kérdeztük, 
milyennek látják városunkat, 
Nagykőröst?

Rigler Dávid szerkesztő: 
Rend kí vül segítőkész minden-
ki és fantasztikus vendégszere-
tet az, amivel találkoztunk. 
Rit ka kedvesek itt az emberek. 
Se gí tő ké szek, rugalmasak. Na-
gyon sok helyen járunk, és sok-
szor ütközünk olyan problémá-
ba, hogy van kis csúszás, mert 
egy ilyen forgatás elég sokténye-
zős, itt kiváltképpen rugalmasan 
kezelik ezt, és ezzel nagyon-na-
gyon segítik a mi munkánkat. 
Én először járok Nagykőrösön, 
de nem utoljára, mert fantasz-
tikus kincsek vannak a város-
ban. Gondolok itt az emberek-
re és az építészeti és kulturális 
értékekre is. Mindenkinek csak 
ajánlani tudom, hogy látogas-
son el Nagykőrösre. 

Nagyon megérdemelten kap-
ta a város a Virágos Ma gyar-
ország verseny díját, azt gon-
do lom, Nagykőrös jelenleg egy 
kis rejtett kincse az országnak, 
ahol program és látnivaló is van 
bőven.

Folytatjuk!

Adatik tudtára 
mindönöknek 
kiknek illik!

László-napi 
vásár 

2019. június 30.
Nagykőrös, Vásártér

A vásári rendezvények 

időpontját keresse 

a www.nagykoros.hu 

honlapon!

A Gasztroangyal stábja forgatás előtt, Nagykőrösön

Nagykôrös a Gasztroangyal 
stábjának szemével! II. rész
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Hirdetés Hirdetés

 Családja körében köszöntötte Baka Mihálynét 90. születésnapja alkalmából dr. Czira Szabolcs 
polgármester. A városvezető átadta Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tartalmazó emlékla-
pot is. Isten éltesse az ünnepeltet!

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

A WWW.NAGYKOROS.HU

OLDALON, NAGYKŐRÖS 

VÁROS HIVATALOS 

HONLAPJÁN 

FRISS HÍREKKEL, 

INFORMÁCIÓKKAL  

TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE 
MEG ÖN IS AZ 
INTERNETEN

KIADÓ 
az Október 23. 

téren két 
32 m2-es 

üzlethelyiség 
a Petőfi  iskolával 

szemben!
Bővebb 

információk: 
 06/20/960-7132

Hirdetés
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Mesés egyedi termékek Nagykőrösről
Danka Edit, a D.E.cor Decoupage 
megálmodója, aki szinte mester-
fokra vitte az úgynevezett decou-
page technikát, de ezek mellett 
más módon készített gyönyörű 
termékekkel is találkozhatunk a 
repertoárjában. Danka Edit la-
punknak elmondta, hogy közel 
egy éve rendszeresen találkoz-
hatnak vele és egyedi kézműves 
termékeivel a helyi rendezvénye-
ken. Edit termékei vidámságot, 
szépséget tükröznek, melyek 
mind ajándékozásra, mind saját 
használatra nagyon népszerűek. 

„A kreatív világ mindig is közel 
állt hozzám, de szakmaválasztáskor 
„ésszerűbbnek tűnt»” ezt álomnak 
megtartani, így érettségit szerez-
tem, majd pénzügyi-számviteli 
ügyintéző képesítést. Főállásban 
jelenleg is egy helyi, több mint 20 
éve működő magánvállalkozásban 
dolgozom irodai alkalmazottként. 
Mellette lassan az élet visszate-
relt a kreatív álmokhoz. Talán 
azzal kezdődött, hogy minden 
alkalomra saját kezű ajándékot 
készítettem, ami annyira elnyerte 
a megajándékozottak tetszését, 
hogy kérésükre és unszolásukra 
ma már helyi vállalkozóként te-

vékenykedem, és szívvel-lélekkel 
készítem az alkotásaimat. Megta-
lálhatók nálam egyedi kézműves 
dísz- és használati tárgyak, de-
korációs termékek decoupage és 
egyéb más technikával, alkalmaz-
kodva évszakokhoz, ünnepekhez.  
Egyedi kéréseket is szívesen teljesí-
tek, melyekkel személyessé válik az 
elkészült alkotás. Úgy látom, erre 
nagyon nagy igény van. Mindig 
boldogan veszem a visszajelzése-
ket, amiket a vásárlóimtól kapok. 
Most éppen az iskolai és óvodai 
ballagásokra, pedagógusnapra 
készültek egyedi ajándékok.

A folyamatos megújulás híve 
vagyok, ötletekből nincs hiány, 
sokszor inkább választani ne-
hezebb, hogy melyik fog jobban 
tetszeni a vásárlóimnak. Rend-
szeresen veszek részt képzéseken 
is, ahol a legújabb alapanyagokat, 
technikákat és irányvonalakat is-
merhetjük meg az ország legjobb 
oktatóitól. Feltöltenek és inspirál-
nak is ezek a napok. 

Jelenleg két eseményre készü-
lök a rendszeres nagykőrösi ki-
rakodó vásár mellett. Az egyik a 
Möggyfesztivál, június 29-én a 
Cifrakertben. 

A másik kidolgozás alatt áll, 
de annyit elárulhatok, hogy jú-
lius 13-án, a Tímárházban egy 
összefogásra készülök három 
másik helyi kézművessel, ahová 
szeretettel várunk mindenkit. 
Hamarosan részletekkel is szol-
gálhatunk. 

Kézműves termékeimet eze-
ken az eseményeken van lehe-
tő ség megvásárolni, illetve 
ren de lés re dolgozom. D.E.cor 
Decoupage közösségi oldalamra 
rendszeresen feltöltöm az elké-
szült alkotások fotóit. 

Kérem, keressenek a rendez-
vényeken, látogassanak el face-
book oldalamra!” – mondta el 
lapunknak Danka Edit.

LV
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A nagykőrösi Bartus Emese, az 

Arany János Református Ál-

talános Iskola tanulója 6 éve 

sportol a CVSE Fitness szak-

osztályában Fit-Kid sportág-

ban, jelenleg II./A osztályban, 

négyes korcsoportban. 

Edzői: Randos Gabriella (ve-

ze tő ed ző), Móricz Alexandra 

(ko reo grá fus), Kovács Barba ra 

(se géd edző). 

Évek óta sok szép eredményt 

ért már el. 

Idén 3 formációban indult: 

Egyéniben, Duóban és Big Free-

ben. Emese 11 éves, a legidősebb 

Big Free-s csapattag 21 éves, 

ugyanis a Big Free formációban 

nem a korcsoport számít. 

Egy formációból minden 

szezonban három versenyt ren-

deznek, Emese mind a három-

ban dobogóra állhatott. Ered-

ményei: Egyéniben 2 arany, egy 

ezüst; Duóban 3 arany ‒ duó-

társa: Papp Veronika; Big Free-

ben: 3 arany.

Mind a három formációban 

Emese vehette át a Grand Prix dí-

jat is, vagyis ebben a szezonban, 

a korcsoportjában ő a legjobb. 

Ezzel az eredménnyel kvalifi-

kálta magát a 2019. június 1-jén, 

Cegléden megrendezett Diáko-

limpiára, ahol szintén első lett. 

Big Free-ben kvalifikálták 

magukat az Európa Bajnokság-

ra is, amit az idén Balatonfü-

reden rendeznek meg, ősszel. 

A tavaly Olaszországban meg-

rendezett EB-on negyedikek 

lettek, Duóban és Egyéniben 

pedig nemzetközi versenyre is 

kijutottak, ahol szintén dobo-

gós helyen végeztek. A nem-

zetközi mezőnyben idén újabb 

megpróbáltatás vár Emesére. 

Gratulálunk!

(A Fit-Kid: a sportos meg-
jelenés, tánc, akrobatika, gim-
nasztika ötvözete a sportág, 
mely egyre népszerűbb évről 
évre a magyar fiatal, javarészt 
lányok körében. A ruganyosság, 
show-szerűség, a ruha a zene 

és a koreográfia mind-mind 

kiemelkedő és pontozandó sze-

repű, csak úgy, mint a technikai 

és tartalmi követelmények. For-

rás: https://hu.wikipedia.org/

wi ki/Fit-Kid)

A képek a ceglédi Diákolimpián készültek

A Nagykôrösi Bartus Emese Fit-Kid 
sportágban korcsoportjának legjobbja

IGAZI MAJÁLIS HANGULAT A PETŐFI ISKOLÁBAN

Június 7-én rendezték meg a Nagykőrösi 
Petőfi Sándor Általános Iskolában az immár 
hagyományos Majálist. Remek programokat 

kínáltak a diákoknak, volt többek közt ka-
rate és judo bemutató, valamint modellezés, 
légvár, kutyabemutató. Mindenki remekül 

érezhette magát, ebből adunk egy csipet 
ízelítőt képeink segítségével. További ké-
peinket keresse facebook oldalunkon!  LV 
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Ismét eltelt egy év a gimnázium 
életében, ahol egy nagyon mozgal-
mas, feladatokban és kihívásokban 
gazdag tanévet zárnak nemsokára. 
Lapunk felkereste Dr. Cziráné Dr. 
Kőházi-Kis Tímea igazgató asz-
szonyt, hogy értékelje az elmúlt félév 
eseményeit.
ÖH.: Milyen további fejlesztések, 
felújítások, programok, továbbkép-
zések valósultak meg az elmúlt félév 
során?
- A második félévben folytatódott 
di gi tá lis pályázatunk továbbképzé sé-
nek sorozata: mind a magyar, va la-
mint a természettudományos tárgya-
kat tanítók több hétvégén át vet tek 
részt tréningeken. Technikai fel té te-
leink is tovább javulnak, felszere lés-
re kerül egy digitális tábla és 30 új 
tablettel is gazdagodni fogunk. Ba-
log Gabriella igazgatóhelyettesnek 
kö szön hetően a Határtalanul! prog-
ram pályázatára 3,6 millió forintot 
nyer tünk, emellett a tanárnőnek 
egy újabb sikeres pályázata is volt. 
Csak nem 5000 gyermek érkezett 
Ma gyar országra határon innen és túli 
is ko lák ból – Erdélyből, Szerbiából, 
Szlo vá kiából, Kárpátaljáról –, vala-
mint gimnáziumunk diákjai is, hogy 
részt vegyenek a nemzeti összetar-
tozás napjának programjain, melyen 
együtt, közösen is énekeltek a Parla-
ment előtti Kossuth téren. 
Történelmi jelentőségű a gimnázium 
energetikai felújításához elnyert 300 
millió forintos támogatás. A diákok-
nak tartott igazgatói fogadóórán 
minden osztály megemlítette, hogy 
mennyire örülnek és várják ezt. 
Mivel már nagyon készülünk az új 
bio ló gia- ké mia tagozatos osztály fo-
ga dá sá ra, mikroszkópokat és egyéb 
esz kö zö ket is beszereztünk. El-
ké szült a téglakerítés a Losonczi 
ut cán, fejlesztettük villamos há ló-
za tunkat, számítástechnikai esz kö-
zö ket vásároltunk. 
ÖH.: A Református Pedagógiai In-
té zet bázisintézményeként és az 
Eu ro exam Nyelvvizsgaközpont hi-
va ta los partnerintézményeként mi-
lyen további sikereket értek el? 
- A Református Pedagógiai Intézet 
bázisintézményeként számos szak mai 
napot tartottunk az ország re for má tus 
intézményei számára, többek kö zött 
molekula-modellezés, pro gra mo zá si 
verseny, internátusveze tők témák-
ban. Dr. Szontágh Pál, a Re for má tus 
Pedagógiai Intézet igaz ga tó ja több 
ízben is megtisztelte rendezvényein-
ket, a június 26-án tartandó tanévzáró 
konferenciánkon pedig előadóként 
vesz majd részt, ahol ezen felül több 
évtizedes munkájukat megköszönve 
búcsúzunk két nyugdíjba vonuló kol-
légánktól, Szokonyáné Berecz Eszter 

tanárnőtől és Habon László tanár 
úrtól. 
A Euroexam Nyelvvizsgaközpont 
hi va ta los partnerintézményeként ta-
vas szal is tartottunk próbanyelvvizs-
gá kat közel 100 fő részvételével, 
va la mint Rádai Péter nemzetközi 
nyelv vizs ga tréner előadását is kb. 
100 fő hallgatta tőlünk. Angol taná-
raink továbbképzéseken vettek részt, 
s büszkeséggel tölt el, hogy már 
nem csak 5 gimnáziumi angol tanár 
vált nyelvvizsgáztatóvá, hanem 5 
német szakos kolléga is elvégezte a 
képzést. Eddig 49 sikeres középfo-
kú nyelvvizsga eredményről tudok 
beszámolni, melyből 3 felsőfokú, de 
sok eredményre még várunk.
ÖH.: A gimnázium diákjai nagyon 
aktívak különböző versenyeken is, 
méltán öregbítve ezzel városunk 
hírnevét. Milyen megmérettetése-
ken vettek részt a tanulók a máso-
dik félévben? 
- Felsorolni is nehéz lenne, hiszen 
számos gimnáziumi tanulónk vett 
részt versenyeken, nagyon büszkék 
vagyunk rájuk. 
Kiemelném ezek közül, hogy az 
Orszá gos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny belügyi rendészeti ismeretek 
országos döntőjében Szelei Alex vég-
zős diákunk 6. helyezést ért el, ami 
óriási eredmény, de részt vettünk ma-
tematika, anyanyelvi, idegen nyelvi, 
biológia és kémia, vers-és prózamon-
dó versenyeken is. A Bocskai István 
Református Műveltségi Vetélkedőn 
nemzetközi 3. helyezést, a SDG 
Bibliaismereti Versenyen országos 
2., az európai uniós megméretteté-
sen országos 9. helyezést értünk el. 
Nagyon sok sportversenyen is jelen 
voltunk, az országos diákolimpián 
szertornából dobogós 2. helyen vé-
geztünk, a sakk diákolimpia orszá-
gos döntőjében 3. helyen zártunk, 
továbbá kosárlabda, judo, asztalite-
nisz, atlétika, teremlabdarúgás, mezei 
futóversenyeken is képviselték diákja-
ink a gimnáziumot. 
Mari László tanár úr és Balog Gab-
riel la tanárnő felkészítésének kö szön-
he tően pedig 136 sikeres ECDL-vizs-
ga született.
ÖH.: Folyamatban vannak még 
az érettségi vizsgák, de az írásbe-
li eredmények már megszülettek. 
Hogyan értékelné az eddigi teljesít-
ményt? 
- 36 tanulónk tett emelt szintű érett-
ségi vizsgát írásban. Az írásbeli ered-
ményekről örömmel számolok be, 
középszinten magyarból 91%-os 
lett a legjobb eredmény, matema-
tikából 93%-os, olaszból 86%-os, 
informatikából 93%-os, angolból 
100%-os dolgozat is született, rá-
adásul ő 11-es, előrehozott érett-

ségizőnk. Első ízben tettek írásbeli 
érettségi vizsgát rendészeti ismere-
tekből diákjaink, a legjobb ered-
mény 86%-os lett. Emelt szinten ki-
emelném, hogy biológiából 80%-os, 
kémiából 84%-os eredmény is szü-
letett, angol emelt szintű, előreho-
zott érettségin 92%-os, történelem 
emelt szinten 83%-os lett a legjobb 
írásbeli teljesítmény. 
A szóbeli érettségi időszak június 17-
étől 21-ig tart, melyet párhuzamos 
vizsgabizottságokban végzünk. A 10. 
évfolyamban a szakvizsgák (kisérett-
ségi – az érettségi vizsgák előszobája- 
a szerk.) lebonyolítása is megtörtént. 
Az érettségit követően készítjük elő 
majd a jövő évi munkatervet.
ÖH.: A tanulmányi átlagokat te-
kintve is értékelné az elmúlt fél 
évet? 
- A gimnáziumba 439 diák jár, és 
nagy öröm, hogy az össz. iskolai 
tanulmányi átlag 4,08. Kiemelkedő 
a 12. A osztály teljesítménye 4,7-es 
átlaggal, őket követi a 11. A osztály 
4,64-es eredménnyel. A 7. A osztály 
is a legjobbak között szerepel 4,56-
os átlaggal. 29 kitűnő és 27 jeles 
(összesen egy darab 4-es osztályzata 
van – a szerk.) tanulónk van. Ezen 
a héten pedig sor került 107 új diák 
beiratkozására is. 
ÖH.: Hogyan színesítették a máso-
dik félév kulturális programjait? 
- A második félévben különleges előa-
dókat is hívtunk. Zsuffa Tünde író a 
kommunizmus áldozatairól tartott 
igen megható előadást, de drogpreven-
ciós, vagy környezetvédelmi témákban, 
valamint mentális zavarokról, a Pénz-
hetünkön pedig a pénztudatosságról is 
tartottunk előadásokat. 
Diákönkormányzatunk is nagyon 
aktív, lelkes. Egész évben 18 prog-
ramot valósítottak meg, a második 
félévben kiemelkedő ezek közül a 
babanap, kampánynap, diáknap. 
Jó látni, hogy mennyire jó szervezők, 

hogy mennyire önállóak, a diákok 
nagyon élvezték a színes, kulturált 
programokat. 
Hálával tartozom a Szülői Kö zös-
ség nek a háttértámogatásért, a 
se gí tőkészségért, a Pedagógusna-
pi meg ven dé ge lé sért, s hogy ismét 
meg  aján dé koz zák gyermekeinket, 
most egy óriási napernyővel a gim-
názium teraszára.
Múlt héten tartottuk a Madarak és 
fák napját a Cifrakertben, a 10. B és 
C osztály szervezésében, de idén is 
nagyon népszerű volt a Sítábor, vala-
mint rendeztünk jeles napokon meg-
emlékezéseket, ünnepi műsorokat. 
A rendészeink nyári gyakorlata majd 
ezután következik, rendvédelmi tá-
bort Balatonakalin szervezünk, vala-
mint sor kerül rendőrségi; személy- 
és vagyonőri; és katasztrófavédelmi 
gyakorlatra is. 
Nagyon köszönöm az énekkar egész 
éves szolgálatát, közülük többen le-
hetőséget kapnak, hogy egy egyhe-
tes szereplésre Olaszországba men-
jenek a karnaggyal. 
Idén kiemelt eseményünk volt a 
ballagás, melynek ünnepélyessége, 
meghittsége köszönhető volt a diák-
társaknak, tanároknak, dolgozóknak, 
akik szívükön viselték a szervezést. 
Az évet a hagyományoknak meg-
felelően Csendes nappal zártuk, 
előadókat is hívtunk család és pár-
kapcsolat témakörében, valamint 
intézményi lelkészünk szolgált ezen 
a napon. 
 Hálásan köszönöm, az iskolavezetés 
nevében, a Nagykőrösi Református 
Egyházközség lelkészelnökének és 
presbitériumának támogatását, és 
nagyon szépen köszönöm vezető-
társaimnak, minden munkatársam-
nak, a gimnázium összes dolgozójá-
nak töretlen lelkesedését, kitartását 
és munkáját, amit diákjainkért és 
családjaikért tesznek. 

Lejegyezte: Beretvás Judit

ÉVZÁRÓ INTERJÚ
AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

IGAZGATÓJÁVAL, DR. CZIRÁNÉ DR. KÔHÁZI-KIS TÍMEÁVAL

Az Arany János Református Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium ballagási ünnepségén
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Hirdetés

2019-ben 10 éves a DobMánia 

Tábor és 5 éves a Kőrösi Ze-

nés Esték rendezvénysorozat. 

Bordás József Artisjus-díjas 

művész, a rendezvény művé-

szeti vezetője nagy dob/ol/-

ásra készül ebben az évben is.

Nagykőrös Város Önkor-

mányzatának Kulturális, If-

jú sági és Sport Bizottsága 

600.000 Ft támogatással járul 

hozzá a mindenki számára 

ingyenesen látogatható zenei 

fesztiválhoz.

A július 8-12-ig tartó Kő-

rösi Zenés Estéken minden 

nap 19.00 órától lesz ka-

punyitás és 20.00 órakor kez-

dődnek a koncertek. A már 

megszokott igen magas minő-

ségű zene mellé most megújult 

vendéglátással várják a minő-

ségi zenét kedvelő közönséget. 

Érdemes üres hassal érkezni, 

hisz a  Kismé hecske bü fé  mi-

nő sé gi é telekkel, italokkal vá r-

ja a vacsoravendé geket.

Az, hogy a DobMánia Tá-

bornak Nagykőrös Városa ad 

otthont, nagyrészt dr. Czira 

Szabolcs polgármesternek kö-

szönhető, akinek meghívására 

tartották itt az első rendez-

vényt, mely azóta egyre nép-

szerűbb az itt élők körében. 

„Köszönjük a nagyszerű le-

hetőséget polgármester úr-

nak, bízunk benne, hogy mi is 

hozzájárulhatunk Nagykőrös 

egyébként is igen színes kul-

turális életéhez. Köszönjük, 

hogy a nagykőrösiek „befo-

gadtak” és már várnak min-

ket évről évre.”

Bordás József elmondta, 

hogy László Dittával, a Nagy-

kőrösi Arany János Kulturális 

Központ igazgatójával közösen 

állították össze a koncertprog-

ramot és az igazgató asszony 

igen sokat segíti a rendezvény 

megvalósításában a szervező-

ket, amit ezúton is köszönnek 

neki. 

A program:
2019. július 08. – 

Király Viktor R&B est

2019. július 09. – 

Radics Gigi Soul-Pop est

2019. július 10. – 

Vitáris Iván Rock est

2019. július 11. – 

Oláh Gergő Pop est

2019. július 12. – 

Nádor Dávid  utcabál, 

zárókoncert

Helyszín: Nagykőrös, Toldi 

Miklós Kollégium udvara

www.dobmaniatabor.hu

Ez fantasztikus lesz! 
Újra szólnak a dobok Nagykôrösön!

A Tigáz munkatársai a hét fo-
lyamán átfestették a Deák téren, 
a panzió előtti területen fekvő 
gázfogadót, mely köré új lánc is 
került, így esztétikailag szépen 
rendeződött a terület. Dr. Czira 
Szabolcs polgármester levélben 
kérte a Tigáz-t, hogy tekintettel a 
július 2-ai nemzetközi virágosítás 
verseny zsűri napjára, lehetőség 
szerint ez előtt szíveskedjenek a 
kezelésükben álló területet ren-
dezni, ugyanis a gázfogadó teteje 
teljesen rozsdás, kopott volt, a lánc 
pedig hiányzott körülötte. A levél 
célt ért, elkészült a felújítás, így 
a Démász után a Tigáz is aktívan 
bekapcsolódott a város szépíté-
sébe. Előbbi ugyebár a Hétvezér 
utca – Kecskeméti út sarkán álló 
trafót tette rendbe, megtisztítva 
a rozsdától, a ráragasztott plaká-

toktól és festették újjá. Köszön-
jük a szakemberek munkáját, 
amit a környezet szépítéséért 
végeztek! 

 Ezúton ismételten kérjük a 
Tisztelt Lakosságot, hogy le he tő-
sé geik hez mérten igyekez ze nek 
szebbé tenni saját lakókörnyeze-
tüket, különös tekintettel a júli-
us 2-ai zsűrizésre. Mindenkinek 
köszönjük, aki hozzájárul ahhoz, 
hogy méltóképpen képviselhes-
sük Nagykőröst és hazánkat, 
Magyarországot. Az összefogás 
sikere Nagykőrös sikere!

Horváth Tibor

FELÚJÍTOTTÁK
A GÁZFOGADÓT A DEÁK TÉREN!



11XIV. évfolyam, 25. szám • 2019. június 21.

Mint arról a június 7-én meg-
jelent lapszámunkban megír-
tuk, elképesztő és felháborító 
stílusban gyalázzák a Fidesz 
szavazóit ellenzéki berkek-
ben. Ehhez csatlakozott hoz-
zá a Kék Nefelejcs Nagykőrös 
című kereskedelmi sajtótermék 
főszerkesztője, aki az alábbi 
szöveget osztotta meg saját fa-
cebook oldalán: „Ba…. meg azt 
a jó ku… anyját, aki a Fideszre 
szavazott!!!”. Ez a hamisítatlan 
nagykőrösi ellenzéki virtus, 
az egyik bitófára akasztana, a 
másik agyonveretne, a nekik 
alájátszó média pedig gyű-
lölködik, és minősíthetetlen 
verbális stílusban mocskolja a 
választókat, köztük azt a 3949 
szavazót, akik az Európai Par-
lamenti választáson a Fidesz 
listájára szavaztak. Ahelyett, 
hogy elfogadnák a választói 
akaratot, helyette „anyázzák” és 
szidalmazzák őket. Ne legyenek 
illúzióink, ha a véletlen folytán 
az ellenzék nyerné ősszel az 
önkormányzati választásokat, 
ugyanaz a gyűlölködés és gya-

lázkodás telepedne rá az egész 
városra sötét fellegként. Ezt 
nem hagyhatjuk!

A Heti Hírek című ábra-
hámi lap is foglalkozott a té-
mával, mily meglepő, nem 
határolódtak el a fent említett 
minősíthetetlen gyalázkodás-
tól, inkább a védelmükbe vet-
ték, és minket, akik erről be 
mertünk számolni, kezdtek el 
mocskolni. Természetesen nem 
várhattunk mást tőlük, a Heti 
Híreknek sikerült felnőni a Kék 
Nefelejcs Nagykőrös erkölcsi 
„magaslataihoz”. A cikk, ami a 
Heti Hírekben íródott, „könyve-
lő” aláírással jelent meg, vagyis 
elkönyvelhetjük, hogy még a 
nevét sem merik sok esetben 
vállalni a kereskedelmi újság 
cikkírói. Ennyire gyávák?

Viszont van egy mondat, 
melyre érdemes reflektálni, azt 
írja „könyvelő” a Heti Hírekben: 
„… a kereskedelmi újságok ki-
zárólag a hirdetésekből és az 
eladott példányszámok utáni 
bevételből kénytelenek fenn-
tartani magukat…”. Nos, nem. 

Nem „kénytelenek”, meg is 
szűnhetnek. A piac kiveti ma-
gából azokat a médiumokat, 
melyek életképtelenek, vagyis 
nincs rá lakossági igény.  Azért, 
mert kevés az előfizető és nem 
veszik a lapot, azért köszönjük, 
de nem vállaljuk a felelősséget. A 
lakosság pontosan el tudja dön-
teni, hogy melyik újság érdemes 
arra, hogy olvassák és melyik az, 
amelyik nem. 

Ennél már csak az a 10 pont-
ból álló védekezési csomag vic-
cesebb, amivel a Kék Nefelejcs 
főszerkesztője mentegeti magát 
az általa megosztott tartalom-

mal kapcsolatban („Ba…. meg 
azt a jó ku… anyját, aki a Fidesz-
re szavazott!!!”). Nagy Zoltán 
nagy okfejtése közben elmond-
ja, hogy adótartozása van, de 
ehhez nincs közünk, ahogy a 
családi autójához sem. Vagyis 
ő, illetve ellenzéki újságíró tár-
sai szabadon gyalázhatják hét-
ről-hétre a városvezetést, azok 
családtagjait is akár, de nekünk 
és úgy senkinek semmi köze 
ahhoz, hogy ő adótartozással a 
háta mögött szórja erkölcsi in-
telmeit… Ezek aztán az erkölcsi 
„magaslatok”. 

Horváth Tibor

Erkölcsi „magaslatok”

Nagy Zoltán főszerkesztő (balra). Képünk illusztráció!

2019. június 21. 

16 óra  Három egyforma idegen (színes, angol nyelvű, angol életrajzi 

dráma, dokumentumfi lm)
18 óra  Dominó (színes, szinkronizált dán-francia-olasz-belga-holland 

krimi)
20 óra  Rocketman (színes, szinkronizált, angol életrajzi dráma)

2019. június 22. 

14 óra  Hamupipőke és az elvarázsolt herceg (színes, szinkronizált, 

amerikai családi animációs fi lm)
16 óra  Pokémon – Pikachu, a detektív (színes, szinkronizált, ja-

pán-amerikai kalandfi lm, családi animációs fi lm)
18 óra  Dominó (színes, szinkronizált dán-francia-olasz-belga-holland 

krimi)
20 óra  Rocketman (színes, szinkronizált, angol életrajzi dráma)

2019. június 23.  

14 óra  Aladdin (színes, szinkronizált, amerikai fantasy, családi ka-

landfi lm)
16 óra  Hamupipőke és az elvarázsolt herceg (színes, szinkronizált, 

amerikai családi animációs fi lm)
18 óra  Dominó (színes, szinkronizált dán-francia-olasz-belga-holland 

krimi)
20 óra  Rocketman (színes, szinkronizált, angol életrajzi dráma)

2019. június 24. 

16 óra  Három egyforma idegen (színes, angol nyelvű, angol életrajzi 

dráma, dokumentumfi lm)
18 óra  Dominó (színes, szinkronizált dán-francia-olasz-belga-holland 

krimi)
20 óra  Rocketman (színes, szinkronizált, angol életrajzi dráma)

2019. június 25. 

16 óra  Három egyforma idegen (színes, angol nyelvű, angol életrajzi 

dráma, dokumentumfi lm)
18 óra  Dominó (színes, szinkronizált dán-francia-olasz-belga-holland 

krimi)
20 óra  Rocketman (színes, szinkronizált, angol életrajzi dráma)

További információ a www.korosikultura.hu honlapon, a Kőrös Art Mozi menüpont alatt, vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt! 

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

M O Z I M Ű S O R
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. június 17-től 

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Kecskeméti út 18. 

Tel.: 53/350-182

2019. június 24-től 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. június 22-23-án

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32., 

Tel.: 06/20-914-13-33 

2019. június 29-30-án

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44. 

Tel.: 53/350-703 

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

4599 Ft
PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

Hirdetés

Orvosi ügyelet 
telefonszáma:

53/350-377

Híreinket, képgalériáinkat 
kövesse nyomon továbbra 
is az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook 
közösségi oldalainkon,

valamint a 
www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

A tanév végéhez közeledvén az 

idei évben is elismerő oklevelet 

vehettek át a városunk iskolái-

ban tanuló azon diákok, akik 

Nagykőrös hírnevét nagyszerű 

tanulmányi vagy sportteljesít-

ményükkel öregbítették. A több 

mint húszéves hagyomány nyo-

mán 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 isko-

lánként közli a kiváló diákok 

névsorát.

Ebben a lapszámban a Dal-

mady Győző Óvoda, Általános 

Iskola és EGYMI kiváló diákjai 

szerepelnek:

Bakos József Márk 7. osztály: a 

Józsefvárosi EGYMI és Általá-

NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI III.
nos Iskolában megrendezett „Ki 
Mit Tud?” Budapesti és Pest me-
gyei döntőjén vers kategóriában 
megyei II. hely; 
Bátor Szilvia 5. osztály: a Pest 
Megyei Diákolimpia atlétika baj-
nok sá gán kislabda hajítás ka te gó-
riá ban megyei I. hely; 
Lázár Krisztián 2. osztály: mezei 
futóversenyen, Gyömrőn megyei 
II. hely.

Gratulálunk!

Mondja el véleményét, 
szavazzon Ön is! Nekünk 
minden vélemény számít!

Elindult az Önkormányzati Hírek és 

a NagykőrösMA közös szavazása ar-

ról, hogy melyik Nagykőrös kedvenc 

fagyizója. A helyiek el vannak ké-

nyeztetve jobbnál jobb helyi fagylal-

tozókkal, és finomabbnál finomabb 

fagyikkal. Szavazzon Ön is! 

Amennyiben felkeresi az egyik 

fagyizót, kérjük, küldjön nekünk 

képet arról, ahogyan fagylaltoznak! 

sajto@nagykoros.hu

Elindult 
a nagykőrösi 
fagyi teszt! 

Önnek melyik a kedvenc 

nagykőrösi fagyizója?

Képünk illusztráció  
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 Ahogy arról már beszámoltunk, a nagykőrösi kórház lesz az 
egyik helyszíne az Entente Florale Europe verseny zsűrinapjá-
nak. A serény készülődésnek már eddig is igen látványos ered-
ményei lettek, és június végére kész lesz a most építés alatt álló 

szabadtéri „tornaterem” is. Tankó Ágota főigazgató asszony büsz-
kén mutatta be eddigi eredményeiket dr. Czira Szabolcs polgár-
mesternek, elismerően szólva mindazokról, akik a munkában 
részt vettek és vesznek napról-napra.

A Virágos Nagykőrösért ki-

írásra az idei évben rekord-

számú, összesen 120 pályázat 

érkezett be. A  szakmai zsűri a 

hét elején elkezdte a pályázók 

ingatlanjainak megtekintését, a 

tervek szerint még a héten min-

denhová eljutnak. A díjátadó 

július 2-án, az Entente Florale 

KÉSZÜL A KÓRHÁZ 
A VIRÁGOS VERSENYRE

Munkában a zsûri! Csodálatos Emberek 
csodálatos kertjei!

Europe nemzetközi verseny 

zsűrinapján lesz a Rácz Jó-

zsef Galériában. Az eddigi 

tapasztalatok szerint nem 

lesz könnyű dolga a zsűrinek, 

hiszen szebbnél szebb kertek-

kel neveztek be a helyi lako-

sok, vállalkozások, és intéz-

mények. Elmondható, hogy 

nem csak Nagykőrös köztere-

it, hanem az egyes ingatlanok 

udvarait, előkertjeit is csodás 

növényekkel népesítették be. 

Minden pályázónak ezúttal is 

sok szeretettel gratulálunk és 

köszönjük, hogy tesznek azért, 

hogy még szebb lehessen Nagy-

kőrös! LV
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A közelmúltban a TIBIKER 
élelmiszerüzlet vezetője, ifjabb 
Pallagi Tibor Budapesten ran-
gos elismerésben részesült. 

A Kőrös Környéki Nagycsa-
ládosok Egyesülete terjesztette 
fel az országos egyesület ran-
gos díjára a TIBIKER boltot, 
melynek eredményeképpen 
Pallagi Tibor Bronz Bölcső 
díjat vehetett át. A Kőrös Kör-
nyéki Nagycsaládosok Egyesü-
letének elnöke, Szécsényné Tóth 
Rozália lapunknak elmondta, 
hogy a szervezetük a napokban 
ünnepelte második születésnap-
ját. Akkor 10 fő alapító taggal 
indultak, ma már 160-an van-
nak. Egész évben sok program-
mal, önkéntes munkával dol-
goznak, és ezzel szebbé teszik 
az egyesület életét. Létrehozták 

az Üzlet a Családokért felhívást, 

segítő szándékú üzletek részé-

re. Elsőként a TIBIKER csat-

lakozott, minden tagnak, aki 

kártyával rendelkezik, 10 %-os 

kedvezményt adnak vásárlás-

kor. 

„Köszönetünk kifejezésekép-

pen mi terjesztettük elő az üz-

letet a rangos országos díjra. Két 

alapító tagunk, Dér Jánosné és 

Kocsány Istvánné is oklevelet 

vehetett át. Nagyon nagy öröm 

tölti el a szívemet, hogy ilyen 

aktív, csodálatos egyesület ve-

zetője lehetek. Várunk minden 

kedves hozzánk csatlakozni kí-

vánó kis és nagycsaládos csalá-

dokat.” – mondta el lapunknak 

Szécsényné Tóth Rozália.

LV

Nagyon szép időben, csodás 
helyen, programokkal és él-
ményekkel teli közel 2 napos 
gyermeknapi programon ve-
hettek részt a Nagycsaládosok 
Nagykőrösi Egyesületének tag-
családjai. A szervezők péntektől 
várták a családokat a Pálfájai 

erdőben. Tábornyitás után tá-
bortűz mellett nyársaltak, vacso-
ráztak közösen, amelyet hajnalig 
tartó beszélgetés követett.

Szombat reggel, a közös reg-
geli elfogyasztása után sok-sok 
segítő kéz együtt készítette el a 
„mennyei” sajtos-tejfölös-fok-

hagy más lángost és a finom pör-
költet.

A családok egész nap érdekes 
programokon vehettek részt, ki-
csik és nagyok nagy-nagy örö-
mére. A program befejezéseként 
egy szórakoztató, vidám meg-
lepetés műsorral kápráztatták 

el a megjelenteket. „ARANY-
FAKANÁL” versenyükre több 
nevezés is érkezett, melynek 
nyertesét a tagcsaládok szavaz-
ták meg. A nap végén minden 
tagcsalád ajándékot kapott a tá-
mogatóknak köszönhetően. Kö-
zös összepakolás után szombat 
este tért minden család haza 
otthonába. 

 Köszönjük a program tá-
mogatását: Duna-Tisza közi 
Népművészeti Egyesület; TI-
BIKER; NOE; Kelemen Cson-
gor és családja; Pap-Agro Kft.; 
Nagykőrösi Pünkösdi Gyüle-
kezet; Nagycsaládosok Nagy-
kőrösi Egyesülete.

Szervezők

Országos díjat kapott a TIBIKER nagykôrösi 
boltja, és oklevelet két nagycsaládos alapító tag

Hirdetés

GYERMEKNAP A NAGYCSALÁDOSOK 
NAGYKŐRÖSI EGYESÜLETÉNÉL
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Szeretetteink azt kérték ne szombaton 

1944. június 17-én - zsúfolják 

a marhavagonokba és vigyék a halálba őket, 

de nem volt kegyelem számukra 

az őrült gyilkosok kezei között.

Tisztelt Polgártársaink!

Ebben az évben is megemlékezünk halottainkról, 

akiket meggyilkoltak a magyar zsidókat sújtó 

népirtás idején, a munkaszolgálat során a haláltá-

borokban és a mártíromság többi útjain.

Emlékező Istentiszteletünket

2019. június hó 30-án, vasárnap 11 órakor

tartjuk a Nagykőrösi Zsinagógában, amelyre 

tisztelettel meghívjuk.

Imát mond: Nógrádi Gergely főkántor

Gyászbeszédet mond: dr. Róna Tamás PhD. 

főrabbi

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Nagykőrös, 5779. Sziván havának 11. napján

Tisztelettel:

A Nagykőrösi Zsidó Hitközség Vezetőség 

Pest Megyei Kormányhivatal 

FIGYELEM!!!

Személyi okmányokkal kap-

csolatos ügyintézés:

•  személyazonosító igazolvány 

(eSZIG) ügyintézés;

•  útlevél ügyintézés;

•  vezetői engedélyekkel kap-

csolatos ügyintézés;

•  elveszett, eltulajdonított 

személyi okmányok pótlása, 

megrongálódott személyi 

okmányok cseréje;

•  parkolási igazolvány ügyinté-

zés (kérelmek átvétele);

•  lakcímbejelentéssel kapcsola-

tos ügyintézés;

NEK adatlap (regisztráció);
Gépjármű-ügyintézés:
•  járművek forgalomba 

helyezése (kizárólag személy-
gépkocsi, tehergépkocsi és 
motorkerékpárra kiadható 
rendszámok esetén);

•  járművek forgalomból törté-
nő kivonása;

•  jármű üzembentartói és 
tulajdonjogának változásával 
kapcsolatos ügyintézés;

•  közúti közlekedési nyilván-
tartás adattartalmát képező 
adatok változtatása;

•  elveszett, eltulajdonított 
rendszámtábla (kizárólag 
személygépkocsi, tehergépko-
csi és motorkerékpárra kiad-
ható rendszámok), forgalmi 
engedély, törzskönyv pótlása;

•  megrongálódott, forgalmi 
engedély, törzskönyv cseréje;

•  származás ellenőrzés iránti 
kérelmek átvétele.

Egyéb feladatok:
•  a datszolgáltatás a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartás-
ból, a járműnyilvántartásból, 
a vezetői engedéllyel kap-
csolatban, illetve az előéleti 
pontrendszer nyilvántartás-
ból (kérelmek átvétele, illetve 
az adatszolgáltatás teljesítése 
postai úton 8 napon belül);

•  adatletiltási kérelmek átvé-
tele;

•  egyéni vállalkozói ügyek 
intézése;

•  ügyfélkapu regisztráció;
•  Rendelkezési Nyilvántartás 

szolgáltatásainak igénybe-
vétele;

•  Telefonos Azonosítás szolgál-
tatás ügyfél-regisztráció;

Időszaki Értesítés Szolgáltatás 
igénylése.

Isten éltesse Ilonka nénit!

 Kökény Ferencnét 80. születésnapja al-
kalmából köszöntötték családja, barátai, 
klubtársai. Az ünnepi alkalomra meghívást 

kapott dr. Czira Szabolcs polgármester és 

felesége, dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis Tímea 

is. A meglepetésnek szánt köszöntés olyan 

jól sikerült, hogy az ünnepelt a meghatott-

ság könnyei között fogadta a jókívánságo-

kat. Isten éltesse Ilonka nénit!

Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2019. június 29-én (szombat) 9:00 – 15:00 óráig, 

a Kőrösi Möggyfesztiválon (2750 Nagykőrös Cifrakert, Ceglédi 
út 21.) lehetőségük lesz a mobil kormányablak busz által nyúj-

tott szolgáltatások igénybevételére az alábbi ügytípusokban:
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