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Vidám gyermekek a nyári, prevenciós, szabadidős táborban

Június 17-én, hétfőn kezdetét vette a nyári, prevenciós, szabadidős tábor.
További részletek lapunk 9. oldalán!

JÚNIUS 29.

A KULÁKÜLDÖZÉS IDEJÉN
TÖNKRETETT MAGYAR
GAZDÁK EMLÉKNAPJA

JÖN! JÖN! JÖN!
MOST HÉTÉVÉGÉN!

VI. KÔRÖSI
MÖGGYFESZTIVÁL

Az Országgyűlés 2012-ben
a kuláküldözés idején tönkretett gazdák emléknapjává
nyilvánította június 29-ét,
Péter-Pál napját, amely régi
hagyomány szerint egyben
a betakarítás kezdete, a parasztság ünnepe.
Határozatában a parlament
elítélte a kommunista diktatúra idején a magyar középparasztsággal szemben tanúsított
kegyetlen üldöztetést és megkülönböztetést.
A kuláküldözés az 1948-as
kommunista hatalomátvétellel vette kezdetét, amikor
a sztálinista Rákosi-rezsim
kíméletlen harcot indított a
magyar agrártársadalom ellen. Minden eszközzel arra

törekedtek, hogy lerombolják a hagyományos paraszti
életformát.
A kuláküldözés a magyar
történelem egyik legalattomosabb gaztette. Elkövetői
ártatlan embereket démonizáltak hamis, hazug módon,
a magyar társadalom alapját
roppantották meg. Becsületes, tisztességesen dolgozó
embereket és ezzel családokat, generációkat tettek tönkre, ejtettek rajtuk gyógyíthatatlan sebeket.
„Emlékszem szólamokra/
és kulák-perekre./Táborokra, felbontott levelekre,/és
lehallgatott telefonokra.”
Székely János:
Semmi soha (részlet)

RASKÓ GYÖRGY AGRÁRKÖZGAZDÁSZ:

„A FÖLD KOMOLY KINCSKÉPZŐ ESZKÖZ”
Raskó György agrárközgazdász volt az ATV Start műsorának vendége, aki arról
is beszélt, hogy még a lakásáraknál is nagyobb mértékben emelkedtek a termőföldek árai Magyarországon,
mivel 10 év alatt a két és félszeresére nőttek.
Raskó György az ATVben elmondta, hogy a legdrágábbak Békés megyében
és Hajdú-Bihar megyében,
ahol nagyon jó minőségű
a termőföld és az öntözési
infrastruktúra is, valamint
Győr-Sopron megyében, itt a
nyugati határ közelsége miatt
olyan drágák, a 1,5 - 2 millió
forintot is eléri a hektáronkénti ár. Raskó azt is hozzátette, hogy a kínálat csökkent, mert az utóbbi években
nagyon sok adásvétel történt,
folytatta Raskó, és azért éri
meg ilyen drágán is megvenni a földet, mert az Unió
földalapú, hektáronként 69
ezer forintos támogatást ad.
Egyébként csak földműves
vehet földet, és még ha hitelre
veszi is meg, a támogatás fedezi a kamatköltségeket, tette
hozzá. Ha tud termelni megfelelő minőségű termékeket,
akkor további 70-80 ezer forint haszna is lehet hektáronként, ezért megéri befektetni,
jegyezte meg, így ha van kí-

ATV Start, részlet a Raskó György agrárközgazdásszal készült interjúból

nálat, azonnal megveszik a
földet.

Raskó: „150 ezer forint évente földalapú
támogatással könynyedén elérhető”
Arra a kérdésre, hogy vannak-e nagy földbirtokosok
Magyarországon, illetve kialakult-e az elmúlt 10 év alatt
ilyen, Raskó többek között
elmondta, hogy „földbirtokosok nem, de földhasználók igen” és azt is hozzátette,
hogy „ez is nagyon jó üzlet,
hiszen a föld használója kapja az uniós támogatást”.
Raskó György említést tett
arról, hogy egy földművesnek

csak 300 hektár saját földtulajdona lehet, de sokan vannak, akik több tízezer hektáron termelnek, mert bérelni
is megéri, ugyanis a földalapú
támogatást a föld használója
kaphatja, ami fedezi a bérleti
díjat, közölte a szakértő, és ha
ért a termeléshez, akkor 100
ezer forint haszna is lehet
hektáronként.
Egyébként a föld bérleti díja is nagymértékben
emelkedett, közölte Raskó,
jelenleg 70-80 ezer forint
a hektáronkénti bérleti díj,
így tulajdonképpen a földalapú támogatás a tulajdonoshoz kerül, mellette kell
megtermelnie a kamatkölt-

ségeket, ha hitelre vásárolta
a földet.
A föld komoly kincsképző
eszköz, jelentette ki az agrárszakértő, azonkívül a kereslet
a mezőgazdasági termékek,
élelmiszerek iránt folyamatosan emelkedik, a föld pedig
nem bővíthető, annyi van,
amennyi van, fogalmazott.
Tehát aki ért a gazdálkodáshoz, és az eladáshoz, az nem
tud megbukni mezőgazdasági termeléssel, jelentette
ki Raskó György az ATV
Start című műsorában.
Forrás: ATV Start/http://www.
atv.hu/belfold/20190620-durvan-elszallt-a-magyar-termofold-ara

Köszönetnyilvánítás
Fájdalomtól megtört szívvel köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett fiam,

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

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

HALMI MIHÁLY
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Gyász
Kecskeméti Lászlóné sz. Oláh Emma (1943)
Tóth Ambrus Károlyné sz. Sinkó Erzsébet (1949)
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EZT NE HAGYJA KI SZOMBATON:
LÁTVÁNYOS TÛZOLTÓ SHOW A MÖGGYFESZTIVÁLON!
Az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös lánglovagjai
látványosnak ígérkező tűzoltó-bemutatóval várják
a gyermekeket, családokat, minden érdeklődőt

június 29-én, szombaton 19 órakor
a Cifrakert mellett, az Ifjúsági
sportpályánál, a Möggyfesztiválon,
melynek ez lesz az egyik leginkább
várt, izgalmas betétprogramja.
Legyen ott Ön is és kedves családja, nézzük együtt
a nagykőrösi tűzoltók bemutató showját.

MEGSZÉPÜLT
A KISVÁROSHÁZA
KERÍTÉSE!

Kép illusztráció! Fotó forrása: http://zugloipolgarorseg.hu,
Ruzsa István / fotóriporter

Tûzoltó esküvô:
Sok boldogságot
az ifjú Párnak!
Az elmúlt hétvégén nagykőrösi tűzoltó esküvőre került
sor. Illés Dénes és párja, Csilla örök hűséget esküdtek egymásnak, melyhez gyönyörű
díszletet nyújtott az immáron veterán korú kőrösi tűzoltóautó.
Ezúton kívánunk nekik sok
boldogságot, továbbra is
szerelemben eltöltött hosszú
éveket, jó egészséget szeretteik körében! Váljon valóra
minden álmuk!
LV

A Polgármesteri Hivatal szakembere varázsolta széppé
a Kisvárosháza előtti kerítést. Kérjük a Kedves Lakosságot,
hogy segítsenek a mostani állapot fenntartásában, kerékpárjaikat ne ide támasszák le, hanem a pár lépésre található
kerékpár tárolóban helyezzék el. Köszönjük!

Adatik tudtára mindönöknek
kiknek illik!
László-napi vásár
2019. június 30.
Nagykőrös, Vásártér
A vásári rendezvények időpontját keresse
a www.nagykoros.hu honlapon!
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Arany Gimi Rendészeti (Police) Tábor!
Balatonakali, 2019. június 16-18.

Vasárnap kora reggel indult a busz
Nagykőrösről Akaliba és kedd este
érkezett vissza a 37 fős „rendészetis századunkkal” és az őket kísérő
„kiképző” vezetőkkel. A tervezett
három napos program új dimenzióba helyezte iskolánk pályaorientációs szakgimnáziumi osztályainak kötelező nyári szakmai
gyakorlatának egyik elemét, a
rendvédelmi tábort. A több hónapig tartó előkészítő munka óriási élményeket és sok hasznosítható
gyakorlati és elméleti tapasztalatot
adott a 10.d és 11.d osztályoknak.
Városunk balatoni ifjúsági tábora volt a „bázis” Akaliban.
Táborunk első napján megismerkedhettünk egy csodálatos
technikával és egy csapat fantasztikus emberrel, akik vigyáznak
ránk a vizeken! Ők a „Magyar
Tenger” Vízimentői! (Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata – VMSZ)
Egyszerű, szimpatikus, „aranyos” emberek, akik sok esetben
az életüket kockáztatják értünk!
Vasárnap délelőtt az Alsóörsi
kikötőben találkoztunk. A „csodahajó” kikötési manővere után,
Tóth Péter mutatta be a legénységet és adott tájékoztatást az egyesület működéséről, ezt követően
mutatták be a 600 lóerős sürgősségi mentőhajót, a Rupert!
Illés Zoltán keszthelyi vízimentő oktató sok elméleti és gyakorlati ismeretet magában foglaló
prevenciós előadást tartott a táborozóknak. A kétórás előadáson
szó esett a fürdőzési szabályokról,
a viharjelzésekről, az elsősegélynyújtási alapismeretekről, az
eszközös és eszköz nélküli mentés
lehetőségeiről, a fulladásról és az
újraélesztésről.
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A tábor rendjét úgy építettük
fel, hogy a „diákszázadot” (37 fő)
három szakaszra osztottuk. Kijelölt szakaszparancsnokok feleltek
feletteseiknek, a „diákszázadosoknak” a feladatok végrehajtásáért.
A rendőrségi hierarchia mintájára felépített rendszert Kishalmi
Tibor rendőr alezredes irányította, Szelei László rendőr főtörzszászlós segítségével. Az alakiság
fejlesztése, önvédelemi gyakorlati
oktatás, lövészeti képzés, intézkedéstaktikai képzés kiemelt elemei
voltak a tematikának.
Speciális ismereteket adott át a
csopaki Rendőrségi Kiképző Központ lőkiképzői- és intézkedéstaktikai szakoktatója, Magasi Attila
(Joe) c.r. főtörzszászlós. Ő már
régi ismerős Nagykőrösön, mert a
most érettségiző 12.d osztály képzésében is részt vett és sok gyakorlati elemet adott át „kommandós”
tudásából.
Turistatérkép és tájoló használatával „éles bevetésre” is sor került a második nap reggelén, ahol
a szakaszok biztonságát a „kiképzőik” vigyázták, de nem segíthették az útvonal kiválasztását.
Természetesen a fizikai állóképesség és az erő fejlesztésének
is kiemelt szerepe volt. A reggeli
ébresztő átmozgatást, erősebb pulzusemelő gyakorlatok és terepfutások egészítették ki. Reggeli úszásra
is alkalmat adtunk a Balcsiban, valamint tanulhattak kajakkal evezni
és használhatták a település szabadtéri „kondiparkját”. Szalánczi
Peti testnevelő kollégám szervezte
ezeket a foglakozásokat! Fiatalos
lendületével, kitűnő erőnlétével
példát mutatott a „szenvedőknek”, és így kevesebb „nyöszörgést” tapasztaltunk!

A második nap estéjén Pesti
Gergő „öregdiákunk” tartott videó
ismertetőt a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemről, ahol Katonai Vezetői
Szakon, Tüzér specializáción tanul.
Sötétedéskor tábortüzet gyújtottak a hozzáértő diákok és közös „pirítással” zártuk a napot.
A Vízirendészet is bemutatkozott a harmadik napon.
Rövid tájékoztatójuk után
óriási meglepetés volt, hogy 250
Le teljesítményű hajójukkal,
nyolcas csoportokban, mindenkit bevittek a Balaton közepére.
Búcsúzáskor a hajócsavar által
kifröcskölt „balatoni párakapuval” vicceltek meg a Bennünket!
Táborzáró értékelésünk részeként Tihanyban adta át Kishalmi
Tibor alezredes az általa ötletesen
elkészített, névre szóló „OBSIT”
leveleket.
A fent említett oktatókon,
kiképzőkön kívül sokan segítettek a szervezésben és a
programokban!
Mindenkinek nagy-nagy
köszönetünket fejezzük ki az
önzetlenségért!

Ványiné Sebestyén Márta –
intézményvezető, Nagykőrösi
Szolgáltató Központ; Kovács
Ágnes – Balatonakali Községi
Strand – gondnok; Antal Zsuzsa – Balatonakali táborunk
gondnoka. Vízimentők: Tóth
Péter, akivel koordináltuk a
közös programokat; Pamuk
Balázs – hajóvezető, Antal Kálmán – navigátor, Tóth-Kecskés
Barnabás – matróz, Meszlényi
Norbert – mentőtiszt és Tim
Attila – mentőszakápoló. Illés Zoltán prevenciós előadást
tartott Akaliban. Szabó Judit,
Buzás Dorottya és Réti Gergely
vízből mentést oktattak „élesben”. Vízirendőrök: Springs József c.r. alezredes, Balatonföldvár Víziközlekedési Rendőrőrs
vezető; Hajóvezetők: Friedrich
Tamás c.r. tzls; Gerencsér Balázs r. törzsőrmester; Utaztatás:
Marton Balázs.
Hajrá Arany Gimi!
Molnár Attila főszervező,
testnevelő tanár
A teljes cikket megtalálják a
www.nagykoros.hu honlapon!

Hirdetés
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Családi délután a bölcsôdében
Gyermeknappal
egybekötött
családi-kerti partit szerveztek
június 20-án délutánra, a Városi
Bölcsődébe. Az udvaron számos
játék, csillámtetoválás, trambulin, ugrálóvár mellett egy rendőrautó, tűzoltóautó, valamint
traktor is várta a gyermekeket.
Továbbá megkóstolhatták a
Nagykőrösi Konzerv Kft. italait,
zöldség krémeit, termékeit is.
Szülők és gyermekek jó hangulatú délutánnal gazdagodtak.

Meghosszabbította

a banki adategyeztetés
határidejét a parlament
Az Országgyűlés négy hónappal, október 31-ig meghosszabbította a banki adategyeztetés
határidejét egy törvénymódosítással.
A Ház kedden 156 igen szavazattal, 1 nem ellenében fogadta
el a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló jogszabály módosítását, házszabálytól eltérve.
A változtatás a hatékony
végrehajtás és a még szükséges ügyfélátvilágítás megfelelő
elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet: a szolgáltatóknak a hatálybalépést követő 3 napon belül
tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az
átvilágítás még egyáltalán nem

vagy nem teljeskörűen történt
meg. Így az érintett ügyfélkör
egyértelműen tudomást szerez a
hiányzó adatok és nyilatkozatok
pótlására vonatkozó kötelezettségéről és annak meghosszabbításáról október 31-ig.
A változtatást Varga Mihály pénzügyminiszter kezdeményezte, miután a Magyar
Bankszövetség jelezte, hogy
az ügyfelek egy részénél nem
zárul le az átvilágítás a június
26-i határidőig. A módosítás
célja, hogy kellő időt biztosítson az eljárások lefolytatására,
megakadályozva ezzel, hogy a
banki tranzakciók június 26.
után több mint egymillió ügyfél esetén bármilyen akadályba
ütközzenek.
www.hirado.hu
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FELHÍVÁS
A Nagykőrösi Járásbíróság
elnökének tájékoztatása alapján az ítélkezési szünet a nyári időszakban valamennyi
szervezeti egységnél
2019. július 16. napjától
2019. augusztus 16. napjáig
tart.
Az ítélkezési szünet ideje
alatt valamennyi ügyszakban ügyeletet tart a bíróság.
A szünet időtartama alatt a
bíróság földszint 7. szobájá-

ban (kezelő iroda) lehet felvilágosítást kérni, beadványokat
benyújtani az ügyfélfogadási
időben:
hétfő
9-12 óráig
kedd
9-11 óráig
szerda
9-11 óráig
csütörtök 9-11 óráig
péntek
9-11 óráig
Az ügyfélsegítő ügyfélfogadás is megtartásra kerül,
hétfőnként 9 órától 12 óráig.

Hirdetés
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TEHETSÉGNAP A RÁKÓCZIBAN
A Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában 9. alkalommal rendeztek úgynevezett Tehetségnapot, melyen a nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltóság
elnöke, dr. Körtvélyesi Attila és
a szervezet parancsnoka, Ézsiás
László is részt vett. Kitüntetéseket adtak át a „Tűzoltó leszek”
rajzpályázat győzteseinek.
„A tehetség néha rejtett tulajdonság, feladatokra, segítő
környezetre van szükség ahhoz,
hogy felszínre törjön. Kilencedik
alkalommal rendezünk ilyen napot, mindig más-más tartalommal, más – más tehetségterület
bemutatásával. Most a zene
áll a középpontban, mellette a
versmondás és a képzőművészet
is szerepet kap. Vendégeink a
Nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonós zenekarának
tagjai, valamint zenetanárai,
akiket mindannyiunk nevében
szeretettel köszöntök. Köszönjük
a zenekar vezetőjének, Nyergesné Radnóti Hajnalkának és
a zenekar tagjainak, hogy elfo-

gadták meghívásunkat. Mielőtt
felcsendülne a zene, hallgassunk meg két verset azoknak a
kisdiákoknak az előadásában,
akikre igen büszkék lehetünk,
hiszen városi, városkörzeti versenyen a díjazottak közé kerültek.”- mondta el köszöntőjében
Mocsai Zoltánné igazgató.
Elsőként Kósa-Fehér Lili 3.b
osztályos tanuló mondta el versét, mellyel a városi versenyen 2.,
a körzeti versenyen 1. helyezést
ért el. Ezek után Bognár Nóra
Kata következett, aki még csak
most elsős, de máris sikeres versmondó. A körzeti szavalóversenyen III. helyezést, a városi
versenyen ezüst fokozatot ért el.
A fellépő zenekar tagjai a következők voltak:
Hegedűn játszott: Bende Dorina, Hoffer Emese, Kesztyűs Kíra,
Kósa Viola, Zombori Flóra
Csellón játszott: Balog Ádám,
Búza Tímea, Szöllősi Kitti
Közreműködtek a zeneiskola tanárai: Unyi-Csernus Veronika,
Kocsisné Bogdán Magdolna,
Falusi János, Gyürü Veronika,

Német Kornél és Nyergesné
Radnóti Hajnalka, a vonószenekar vezetője.
Repertoár: Híd a Kwai folyón;
Az operaház fantomja; Lady
Gaga; Queen; Vangelis; Trónok
harca; Kell még egy szó…
Verseket mondtak még a következő tehetséges diákok: Homoki Hanna 1.b osztályos tanu-

ló, aki a városi szavalóversenyen
bronz fokozatot kapott. Boldizsár Panna 3.b osztályos tanuló,
aki az iskolai fordulót megnyerve
jutott a városi versenyre, ahol 3.
helyezést ért el. Szigetvári Hédi
nyolcadikosként arany fokozatot
szerzett a városi versenyen komoly, szép versmondással.
Gratulálunk!
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UNIQA HomeGuard
lakásbiztosítás
val
szolgáltatási garanciá




PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg



4599 Ft

8999 Ft



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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

Egyszerű, gyors kalkuláció
Valós veszélyek elleni védelem
Három csomag a megfelelő
védelem kiválasztásához
Papírmentes szerződés
A lakásbiztosításhoz egyedülálló módon háromnapos
kárrendezési garanciát vállalunk
a feltételek teljesülése esetén

UNIQA Biztosítási ügynökség
Purigracski Attila
Nagykőrös, Széchenyi tér 2.
Telefon: +36 20 994-2218

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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HATÁRTALANUL! PROGRAM A GIMNÁZIUMBAN
INTERJÚ BALOG GABRIELLÁVAL, AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM,
SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM IGAZGATÓHELYETTESÉVEL

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése,
személyes kapcsolatok kialakítása,
elmélyítése, mely a nemzetpolitikai
célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja.
A Határtalanul! pályázatok Magyarország Kormányának támogatásával
valósulhatnak meg. Óriási ennek a
jelentősége: a nemzeti összetartozást
erősíti, lehetőséget ad bel- és külhoni
magyar iskolák együttműködésére,
közös élmények szerzésére.
Balog Gabriella igazgatóhelyettes sikeres pályázatának köszönhetően 3,
6 millió forintot nyert a Gimnázium
a program megvalósítására. Az alábbiakban Balog Gabriellával készült
interjúnkat olvashatják:
ÖH.: A kiírás szerint két utazásra is
lehetőség nyílt, mind a gimnázium,
mind a külhoni, ez esetben a szászrégeni partnerintézmény diákjai részére. Az utazásokat milyen jellegű
előkészítő tevékenységek előzték meg?
– A két utazást alapos előkészítő tevékenység előzte meg. A külhoni iskola,
a szászrégeni Petru Maior Technológiai Líceum magyar tagozatának vallástanárával, Kiss Andorral közösen
terveztük meg a két utazás minden
részletét.
Először a pályázat témáját kellett megválasztani. Mivel az első utazást 2018.
október 6., (végül ez a kirándulás
2019. májusában történt meg-a szerk.)
a másodikat pedig 2019. március 15.
környékére terveztük, így a pályázat
címe Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményeinek nyomában lett. Erre fűztük fel a különböző
programelemeket mind a magyarországi, mind az erdélyi út során.
Az utazás előtt, még 2019. februárban
Vraukó János földrajz-történelem
szakos kollégám tartott az utazásban
résztvevő gyermekek számára két előkészítő órát. Az első órán az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi
okait (Trianoni békediktátum), az
Erdélyben élő magyarság létszámát;
Szászrégen és környéke magyarságának történetét, jelenét, a Romániában
élő összlakosság etnikai összetételét
tekintettük át. A második órán a két
utazás és az együttműködés programjának áttekintése következett, végül a
toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályait beszéltük meg. Ezúton is köszönöm Vraukó János kollégám mindenre kiterjedő, élvezetes előadását
ÖH.: Kik segítették a programok öszszeállítását, és hány fő vett részt a kirándulásokon?
– A programok kizárólag saját szervezésben valósultak meg. Az utazáson
30 diák és 3 kísérőtanár vett részt. A
30 gyermek közül 23-an a 9.a osztály

(saját osztályom), 7-en pedig a 9.b, ill.
9.c osztályok tanulói. A 3 kísérőtanár
Bartusné Tóth Nóra, Szrapkóné Ferencz Orsolya és jómagam voltunk.
Mindketten nagy tapasztalattal rendelkeznek a kirándulások szervezésében, a gyerekeknek szervezett különböző programok megvalósításában, és
nem mellesleg kiválóan együtt tudunk
dolgozni.
A gimnázium részéről Dr. Cziráné
Dr. Kőházi-Kis Tímea igazgató aszszony is mindenben támogatta a
munkámat, segítségemre volt a tervezéstől a megvalósításig. E nélkül
nem valósulhatott volna meg a pályázat. Hálásan köszönöm a támogatást, a segítséget.
A külhoni iskolából szintén 9. osztályos diákok vettek részt a két utazáson.
Az előbb már említett szászrégeni
iskola 9.b osztályos tanulói (30 fő) Simon Mária Magdolna osztályfőnök,
Crisan Mártha aligazgatónő és Kiss
Andor vallástanár – akivel a pályázatot írtuk – vezetésével.
A magyarországi kirándulás 2019.
március 12-16. között valósult meg.
Köszönjük Dr. Czira Szabolcs polgármester úr vendégszeretetét, kedvességét és a lehetőséget, hogy vendégeinkkel együtt betekintést nyerhettünk
Nagykőrös város életébe is.
Az erdélyi utazásokra pedig 2019.
május 13-17. között került sor. (Az
utazások részletes programjait elolvashatják a www.nagykoros.hu honlapon
– a szerk.)
ÖH.: A kirándulásokon túl milyen
egyéb feltételei voltak még a pályázatnak?
– A pályázat keretében lebonyolításra
kerülő projekt 3 szakaszból állt: előkészítő, együttműködés és értékelő
szakasz.
A pályázat egyéb feltételei közé tartozott még a 3 fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység:
• 2018 májusában, osztálykirándulás keretében ellátogattunk Pákozdra, a katonai emlékparkba.
• 2019. május 7-én elutaztunk Debrecenbe és megtekintettük a Református Nagytemplomot, ahol 1849.
április 14-én kimondták a Habs-
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burg-ház trónfosztását és hirdették
ki a Függetlenségi Nyilatkozatot.
• 2018. október 6-ra elkészítettük
iskolánk központi faliújságját az
aradi vértanúkra emlékezve.
Kötelező elemként számos fényképet, videót készítettünk, melynek
eredményeként két összefoglaló videó született. Ezek iskolánk weboldalán is elérhetőek.
Az értékelő szakaszban, a látogatás eredményeképpen, értékelő órát
tartottam a szerzett tapasztalatok és
ismeretek áttekintésére, a további
együttműködés lehetőségeinek feltárására.
Ugyancsak a vállalt tevékenységek
közé tartozik, hogy a projekt során elsajátított ismereteket a részt vevő magyar diákok tanulmányaiba beszámítjuk. Minden részt vevő diák készített
bemutatót, melyek a pályázatban érintett programelemekhez kapcsolódtak.
ÖH.: A diákok visszajelzései alapján,
mit nyújtott számukra a Határtalanul! program? Milyen értékekkel
gazdagodtak?
– A diákoktól írásbeli beszámolót kértem az utazáson szerzett élményeik,
tapasztalataik bemutatására. Az alábbi
kérdésekkel segítettem munkájukat:
– Mi jelentette neked a legnagyobb
élményt?; – Melyik volt számodra a
legjobban tetsző program? Miért?;
– Mivel bővültek ismereteid?; – Hogyan élted meg magyarságodat a kirándulás idején?
Nagy öröm és feltöltődés volt számomra olvasgatni, esetleg újra
átélni a gyermekek által írt élménybeszámolókat. Talán úgy lehet leghitelesebben visszaadnom az általuk
megfogalmazott élményeket, ha idézek néhány gondolatot:
• „Nagyon hálásak lehetünk azért,
hogy Magyarországon élhetünk,
magyar nemzetiségűként. Bár nekik nem könnyű kisebbségben élni,
mégis jó volt látni, hogy sok lehetőségük van magyarságuk megtartására.”
• „Az erdélyi diákokkal nagyon jól
éreztem magam és új barátokat
szereztem. Sokat beszélgettünk,
nevettünk és új élményekkel gazdagodtunk. Szerintem itt mutat-

kozik meg az a gondolat, hogy ezek
a határok csak képzeletben léteznek.”
• „Az én gyökereim Erdélybe nyúlnak vissza, szüleim marosvásárhelyi születésűek. Büszke vagyok
arra, hogy a szüleim Erdélyből
származnak, és büszke vagyok
arra, hogy magyar lehetek.”
• „A kirándulás alatt megértettem,
hogy értékelni kell azt, amink van.”
• „Amit még ki szeretnék emelni,
azok a busz utak: a sok vidámság és
ének azt mutatta, hogy egy jó közösség tagjai vagyunk, akik szeretnek ehhez a közösséghez tartozni.”
ÖH.: Ön, mint a pályázat készítője
és az utazások főszervezője, értékelné
pár szóban a program sikerességét?
– A pályázat előkészítése, megírása, megvalósítása óriási feladat volt,
számtalan dokumentum elkészítését
igényelte, mégis nagy lelkesedéssel végeztem és készültünk rá. Fantasztikus
élményekkel gazdagodtunk, és igazán megélhettük a magyarságunkat.
Csodálatos érzés volt a külhoni magyar testvéreink szeretetét megtapasztalni, a ragaszkodásukat érezni. Ez
természetesen kölcsönös, hiszen mi
is nagy-nagy szeretettel készültünk
a nagy találkozásra, a közös programok megvalósítására.
Tudtam, hogy feledhetetlen élményekkel fogunk gazdagodni, gyönyörű helyekre fogunk eljutni. Amit kaptunk, az várakozáson felüli. Végig azt
éreztük, milyen jó magyarnak lenni!
Az országhatárok szimbolikussá váltak számunkra. Az utazás legfőbb
történelmi jelentősége talán abban
áll, hogy átélhettük, a saját bőrünkön tapasztalhattuk, mit is jelent
Trianon. Szinte két napot utaztunk
megállás nélkül, és az még mind a
régi nagy Magyarországhoz tartozott. Bárhová mentünk, mindenhol
beszéltek magyarul. Az, hogy a magyar történelmet, kultúrát, hagyományokat meddig tudjuk ápolni, az
csak rajtunk múlik. Mindent meg
kell tennünk azért, hogy határon
innen és túl a magyarság összetartozzon!
Lejegyezte: Beretvás Judit
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Deák Gábor, a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója örömmel értesült arról a hírről is, miszerint
Nagykőrös Város Önkormányzata

Tehetségbarát Önkormányzat 2019

Híreinket, képgalériáinkat kövesse
nyomon továbbra is az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook közösségi oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu
városi honlapon!

díjban részesült. Elismerését ismét levélben fejezte ki
dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös város polgármestere részére,
alábbiakban ezt olvashatják::

Hirdetés

„Tisztelt Polgármester Úr!
A Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola közössége
nevében nagy tisztelettel gratulálok Önnek és Nagykőrös
Város Önkormányzatának a Tehetségbarát Önkormányzat
kitüntető címhez.
Ez az elismerés méltó koronája annak a munkának, melyet
Nagykőrös Város Önkormányzata végez. Hosszú évek óta
támogatja, biztatja ösztöndíjjal a tehetséges diákokat általános iskolás kortól a felsőoktatásig. Támogatta versenyekre
való utazást, tehetséggondozó szakkörök létrehozását. Rendszeresen ír ki és támogat pályázatokat, versenyeket. Ennek a
példaértékű csúcspontja a Polgármesteri fogadás, ahol városunk kiváló diákjai vehetnek át elismerést Öntől. Mindez csak
megerősíti a fiatalokat abban, hogy jó nagykőrösi diáknak,
jó nagykőrösi polgárnak lenni.
Ennek az Önkormányzatnak fontosak a diákok, a fiatalok,
mert Nagykőrösön van jövőkép. A város vezetése jól tudja,
hogy tenni kell azért, hogy szeretett városunknak ne csak
jelene, hanem biztos jövője is legyen.
További munkájukhoz sok sikert, kitartást kívánok!”
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Vidám gyermekek a nyári,
prevenciós, szabadidős táborban

Munkában

a Virágos zsűri:

Nagyon nehéz lesz dönteni!

Folytatás az 1. oldalról…
Június 17-én, hétfőn kezdetét
vette a nyári, prevenciós, szabadidős tábor. Az elmúlt évek
során népszerűvé vált, a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ koordinálásával működő
program maximális létszámmal
indult. A gyermekek örömére,
dr. Czira Szabolcs polgármester játékokkal és sportszerekkel

megtöltött táskákkal érkezett
a nyitónap reggelén, jó táborozást kívánva a gyermekeknek, s megköszönve mindazok
munkáját, akik hozzájárulnak,
hogy az idei tábor is sikeres lehessen.

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!

FRISSEN FESTVE

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. munkatársa ezen a héten átfestette
a kulturális központ előtti zebrát, a térköves szakaszról már nagyon lejött a festék és most ez is meg tudott szépülni.
Közlekedjenek figyelmesen és óvatosan!

A Virágos Nagykőrös verseny zsűrije végig látogatta június
harmadik hetében a pályázókat. Soha nem látott mennyiségű helyre látogattak el a szakemberek, idén rekord számú,
120 pályázat érkezett. További részletek lapunk 16. oldalán!

Szépkorú köszöntése

Szabóné Irházi Zsuzsanna bizottsági elnök 90 éves születésnapja
alkalmából köszöntötte Kállai Antal bácsit családja körében.

XIV. évfolyam, 26. szám • 2019. június 28.

Isten éltesse Anti bácsit ezen a jeles napon!
Fotó: Beretvás Judit

9

NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI IV.
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, illetve csapatban
elért kimagasló teljesítményéért
járó elismerést. Lapunk az idei
évben is iskolánként közli a kiváló
diákok névsorát.
Ebben a lapszámban a Toldi
Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kiváló diákjai szerepelnek:
Antal Marcell Mihály (5/13.a): Országos Szakmai Tanulmányi Verseny országos VI. hely; Balázs Zoltán Márk (3/11.k): Kertész Szakma
Kiváló Tanulója Verseny országos
III. hely; Bauer Albert (5/13.a) Országos Szakmai Tanulmányi Verseny országos VIII. hely; Borzák
Petra Fruzsina (10.acd/a): Kitaibel
Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny
megyei I. hely; Cziriák Krisztina
(5/13.a): Országos Szakmai Tanul-

mányi Verseny országos IX. hely;
Erős Kristóf Dominik (3/11.k):
Kertész Szakma Kiváló Tanulója
Verseny országos X. hely; Horváth
Bella (5/13.a): Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny országos X.
hely; Jakab Dominika (3/11.e)
Pék Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos X. hely; Kiséri-Nagy
Krisztián (3/11.k) Kertész Szakma
Kiváló Tanulója Verseny országos
VII. hely; Kiss Bianka (1/15.c) Kézi
konyakos meggy versenyen; Kiss
Rebeka (5/13.c) Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny országos VI.
hely; Koltai Kitti (5/13.a) Országos
Szakmai Tanulmányi Verseny országos IV. hely; Lázok József (12.d):

Tudományos Diákköri Konferencia
országos I. hely; Lőrincz Adrienn
(12.c): Ágazati Szakmai Érettségi
Vizsgatárgyak Verseny országos
10. hely; Omoregie Efosa Benson
(3/11.v) Országos Szakközépiskolai
Közismereti Tanulmányi Verseny
– regionális forduló, reál tantárgycsoport megyei I. hely; Orbán
Krisztina (3/11.v) Mézeskalács-díszítő verseny országos III. hely;
Petrányi Sándor (1/15.c) Pozsonyi kifli készítő verseny országos I.
hely; Roboz Ágoston Zoltán (1/9.
e2): Implom József Középiskolai
Helyesírási Verseny – megyei forduló megyei I. hely; Szabó Dorottya
(2/10.v): Országos Szakközépisko-

lai Közismereti Tanulmányi Verseny – regionális forduló, humán
tantárgycsoport megyei III. hely;
Varga Eszter (5/13.c): Tudományos
Diákköri Konferencia országos II.
hely; Budai Zsolt, Tolnai Dezső
(5/13.d): Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika
Verseny gyakorlati csapat országos
IV. hely; Marton Csaba, Nyilas
Antal (5/13.d): Csernyánszky Imre
Országos Középiskolai Pneumatika
Verseny gyakorlati csapat országos
IX. hely; Bene Diána, Nagy Mihály
(3/11.e) Pék hagyományőrző verseny országos II. hely.
Gratulálunk!

Hirdetés

Hirdetés
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FANTASZTIKUSAN NÉPSZERŰ VOLT
A TŰZOLTÓSÁG RAJZPÁLYÁZATA!
Szépen rajzolnak az iskolások is!
Ahogyan lapunk arról beszámolt, a közelmúltban „Tűzoltó leszek!” címmel a
Nagykőrösi Önkormányzati Tűz oltóság
rajzpályázatot hirdetett, melyre összesen
270 pályamunka érkezett. Így aztán nem
volt egyszerű dolga a tűzoltóság munkatársainak, amikor a szebbnél szebb alkotásokból kellett kiválasztaniuk a legszebbeket. Az eredményhirdetés és díjkiosztás
a tanév utolsó napjaiban megtörtént. A
tűzoltóság elnöke, dr. Körtvélyesi Attila
és a szervezet tűzoltóparancsnoka, Ézsiás
László közösen adták át a díjakat. Mindketten megígérték, hogy a nagy sikerre va-
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ló tekintettel ismét lesz ilyen rajzpályázat.
Tűzoltóinkkal a Cifrakertben, a Möggyfesztiválon június 29-én találkozhatnak,
ahol az esti órákban látványos bemutatóval is várják az érdeklődőket.
Az iskolások közül a következő tanulók
kaptak díjakat a tűzoltóság rajzpályázatán:
• Arany János Református Általános Iskola: Jónás Noémi I. hely; Kőházi Kis Gábor
I. hely; Pap Ágota II. hely; Vasai Szabó
Henrietta II. hely; Farkas Barnabás III.
hely; Fazekas Lara III. hely
• Petőfi Sándor Általános Iskola: Adorján
Barbara I. hely; Szécsény Virág I. hely;
Kovács Lili II. hely; Sulyák Anita II. hely;

Lukács Dorina II. hely; Kovács Botond III.
hely
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: Balog Dorina I. hely; Balog Ádám I. hely; Balog Krisztián Márk II. hely; Székely Máté
II. hely; Kishalmi Árpád III. hely; Vas Éva
Eszter III. hely
• Dalmady Győző Általános Iskola EGYMI: Horváth Sándor III. hely
• Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános
Iskola: Pap Eszter Tímea I. hely; Szűcs
Norbert III. hely
• Kossuth Lajos Általános Iskola: Nagy Ramóna I. hely
Lőrinczy Veronika
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A Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
Bûnmegelôzési Osztály tanácsai
a nyári szünidôre!

A nyári szünet felhőtlen időtöltése alatt
sem lehet megfeledkezni arról, hogy ezen
időszak többszörösen hordozza magába
a veszélyhelyzeteket. Az iskola helyett az
egész napos felelősség a családokra hárul.
• Adódhat úgy, hogy ameddig a szülő
dolgozik, a gyermek játszótérre, barátokhoz, ismerősökhöz látogat el.
Minden esetben beszéljék át közösen
gyermekükkel, hogy csak az előzőleg
megbeszélt helyre menjen játszani, a
hazatérés időpontját határozzák meg.
• Amennyiben gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedik gyermekük, ne feledjék vele átbeszélni a közlekedési szabályok betartását! Továbbá hívják fel
a figyelmét, hogy ne feledkezzen meg
a kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmával védő felszerelést,
bukósisakot viselni.
• Beszéljék meg gyermekükkel, hogy idegenekkel szemben legyen körültekintő. Tudjon nemet mondani, amenynyiben idegen ember arra kéri, hogy
kísérje el valahova, mert mutatna, vagy
adni szeretne neki valamit.
• Tudatosítsák, hogy abban az esetben, ha
egyedül tartózkodik otthon, ne enged-

jen be a lakásba ismeretlen személyt,
egy esetleges telefonhívás alkalmával
ne árulja el, hogy egyedül van otthon.
• Otthon is történhet baleset, így ennek
elkerülése érdekében beszéljék át gyermekükkel a műszaki berendezések
szakszerű használatát.
• Az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így készpénzt csak annyit
tartson magánál, amennyi feltétlenül
szükséges.
• Tanítsák meg gyermeküknek, hogy otthonról történő elinduláskor gondosan
zárja be a nyílászárókat, a lakáskulcsot ne tegye látható helyre. (nyakába,
hátizsák oldalára). Figyeljen hátizsákjára, táskájára, kerékpárját ne hagyja
őrizetlenül, vagy lezáratlanul.
Közösen beszéljék meg ki az a személy
a lakókörnyezetben, akihez baj, illetve
veszély esetén fordulhat.
Tanítsák meg vele a közismert fontosabb
telefonszámokat, melyekre veszélyhelyzetben szükség lehet:
Mentők: 104; Rendőrség: 107;
Tűzoltóság: 105; Segélyhívó: 112
A teljes felhívást megtalálja
a www.nagykorosma.hu oldalon!

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2019. június 24-től
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014

Nagykőrös, Nyársapát,

2019. július 1-től
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598
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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Kocsér
2019. június 29-30-án

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

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Elindult
a nagykőrösi fagyi teszt!

Önnek melyik a kedvenc nagykőrösi fagyizója?
Mondja el véleményét, szavazzon Ön is!
Nekünk minden vélemény számít!

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703

Orvosi ügyelet
telefonszáma:

53/350-377

ingyenes tájékoztató kiadvány
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Nagykőrös Város Önkormányzata
Kiadásért felelős személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykoros.hu
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Képünk illusztráció

Elindult 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!
Amennyiben felkeresi az egyik fagyizót,
kérjük, küldjön nekünk képet arról, ahogyan fagylaltoznak! sajto@nagykoros.hu
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„Nagycsaládban élni jó”

A Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesületének tagjai május
25-én, gyermeknap alkalmából a Magyar Nemzeti Cirkusz előadását nézték meg Kecskeméten.

Nagyon nagy köszönet Nagykőrös Város Önkormányzatának a kulturális program keretében adott támogatásért!

100.000 Ft-os támogatásban részesültünk, melynek köszönhetően mind a 86 gyermekünk ingyen nézhette meg az előadást.
A szülők kedvezményes jegyben részesültek.
Várunk minden hozzánk csatlakozni vágyó
kis és nagycsaládost.

Nagykôrös a Gasztroangyal stábjának szemével!
III. rész
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?
Pálinkás Norbert, a Gasztroangyal
rendezője: Egyszer kamasz koromban egy
biciklitúrán aludtunk itt, de sok emlékem

nem maradt. Viszont most nagyon kellemesen meglepődtem, mert hasonló méretű vidéki városokhoz képest, nagyon
szép zöld, fás, virágos az egész belváros,
terekkel, parkokkal. Nagyon tetszenek a
régi nagy homlokzatú polgári házak. Rendkívül jó hangulata van a városnak. A forgatás
is nagyon flottul ment, jól elő volt készítve.
Általában azt gondoljuk, hogy most már

nekünk nem tudnak újat mutatni. A Gasztroangyal sorozat már a 300. epizód fölött jár
és epizódonként van 4-5 recept, ez alaphangon is 1200-1500 recept, ami rengeteg, soksok szakácskönyv alapanyaga lehetne. Mégis
mindig találunk újdonságokat, amiket itt
főztünk, azok közt is volt több, amiről még
nem is hallottunk soha. Nagyon pozitív kép
alakult ki bennem a városról. Folytatjuk!

Hirdetés

XIV. évfolyam, 26. szám • 2019. június 28.
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A Petôfisek Székelyföldön jártak
A Nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskola ötven hetedikes tanulója és négy pedagógusa 2019. május 29 – június
1. között a Határtalanul! program támogatásával a határon
túlra, Erdélybe utazott.
Az utazó hetedikeseket márciusi előkészítő órák készítették
fel a látnivalókra és a kultúrára,
amellyel találkozni fognak Erdélyben. A négynapos kirándulás
sok élménnyel volt tele, hiszen
Erdély szépségét ismertük meg.
Az első utunk Nagyszalontára vezetett a Csonka toronyhoz.
Az Arany János emlékek megtekintése után, a Királyhágón
keresztül, Kolozsvárra utaztunk, ahol a városnézés közben rendhagyó történelemórát
tartottunk Mátyás királyról és
Bocskai István életéről. A Tordai hasadék megcsodálása után,
a késő esti órákban érkeztünk
meg Szovátára, ahol kiváló ellátásban volt részünk.
Második nap Csíkszeredára
utaztunk a Petőfi Sándor Általános Iskolába, ahol a diákjaink
műsorral és ajándékokkal kedves-

kedtek a vendéglátóknak. Majd
átmentünk Csíksomlyóra, abba
a templomba, ahol a pápa is járt
utánunk két nappal. Utazásunk
közben, Szejkefürdőn megkoszorúztuk Orbán Balázs sírját
és megcsodáltuk a tizenöt mesés
székely kaput. A nap zárásaként
a Gyilkos-tó és a Békás szoros
látványa nyűgözött lett minket.
A harmadik napon Korondon meglátogattunk egy fazekasműhelyt, a vízimalom régi
munkáját is megismertük, majd

Parajdon egy földalatti kisvárost
fedeztünk fel a sóbányában. Tamási Áron sírját megkoszorúztuk, miközben a székely himnuszt énekeltük. Ezt a napot
Szovátán található Medve-tó és
a mögötte elterülő tanösvény
látogatásával zártuk le.
Fehéregyházán koszorút helyeztünk el iskolánk névadója, Petőfi Sándor szobránál. Az utolsó
napon több várat is meglátogattunk, Déva vára után Vajdahunyad különleges várkastélyában

gyönyörködtünk. Segesváron a
várlátogatás során megismerkedtünk a régi korok embereinek, sőt a diákjainak az életével.
Köszönettel tartozunk az
Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy az iskolánk
pályázatát elfogadta és a kirándulásunkat 2.990.000 Ft-tal támogatta.
A kirándulásunk emlékeit
fényképek és élményekben gazdag történetek őrzik.
7. évfolyam

AZ L-DANCE GROUP TÁNCISKOLA ÚJABB SIKEREI

Az L-Dance Group Bartha Lilla és Keresztes László többszörös országos és területi bajnok
versenytáncos, jelenleg is aktívan versenyző, latin táncokból
A osztályos páros által vezetett
tánciskola, amely Kecskeméten és Nagykőrösön működik.
Gyermekek és felnőttek oktatásával egyaránt foglalkoznak, legyen szó standard és latin-amerikai társas- és versenytáncokról,
salsáról, bachatáról, jegyesoktatásról és szalagavató táncokról.
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Náluk mindenki megtalálja a
neki igazán tetsző stílust és óratípust, akár párban, akár szólóban
szeretné elsajátítani a tánclépéseket. Évzáró gálájukat „Mese
habbal” címmel 2019. június
8-án, a kecskeméti Katona József Színházban tartották, amely
óriási sikert aratott. A 70 táncos
ismert mesék zenéire mutathatták meg tudásuk legjavát párban
és csoportban egyaránt. A 2 órás
előadás során, a táncos nyelven
életre kelt történetek varázsolták

el a közönséget. Az I. L-Dance
Group Show-n többek között, a
2018. október óta, a nagykőrösi
Arany János Református Általános Iskola tornatermében
táncoló nagykőrösi gyerekekből álló csoport angol és bécsi
keringő formációja is előadásra került.
A legszorgalmasabbak pedig egyéni produkciókkal
álltak a színpadra. A táncversenyekről mindig éremmel
hazatérő Matuska Villő és Kis

Máté az Oroszlánkirály című
meséből ismerős dallamokra
táncolva nyűgöztek le mindenkit. A többszörös tánciskolás
verseny-győztes, Matuska Luca
és Holló-Zsadányi Norman pedig a brazil esőerdők kismadárkáiként adtak elő egy igazán
hangulatos koreográfiát.
További képeket találhat az
L-Dance Group facebook
oldalán!

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

RELEVÉ GÁLAMŰSOR
A Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ színháztermében idén is fellépett a Relevé Táncművészeti
és Táncsport Egyesület öszszes növendéke 2019. június 5-én, szerdán 17 és 19
órától. Horváth Melinda, az
Egyesület vezetője külön is
köszöntötte a megjelenteket,
köszönetet mondott az est támogatóinak, majd fergeteges
hangulat vette kezdetét.
Az évadzáró Gálaműsorra

telt házas közönség volt kíváncsi és ezúttal egy különleges műsorral is kedveskedtek
a nézőknek, fellépett ugyanis
a FACE TEAM Akrobatikus
Sport Színház Youngsters
csapata. Elkápráztatták a jelenlévőket látványos labdás
bemutatójukkal.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
Beretvás Judit

Fotó: Botocska Péter

Fotó: Botocska Péter

Kiválasztották a VI. Kôrösi Möggyfesztivál
díjnyertes möggyes sütijét

A zsűrizésre a Toldi Miklós középiskolában került sor június 21-én. A
zsűrinek igen nehéz dolga volt, és
XIV. évfolyam, 26. szám • 2019. június 28.

szoros versenyben került kiválasztásra az első helyezett. Hogy melyik ínycsiklandó sütemény nyert az

idén, azt megtudhatja a Möggyfesztivál szombati napján, 2019. június
29-én a Cifrakertben.
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MUNKÁBAN A VIRÁGOS ZSŰRI:
NAGYON NEHÉZ LESZ DÖNTENI!

A Virágos Nagykőrös verseny
zsűrije végig látogatta június
harmadik hetében a pályázókat. Soha nem látott menynyiségű helyre látogattak el
a szakemberek, idén rekord
számú, 120 pályázat érkezett.
Nem csupán a nagy szám kimagasló ebben az esztendőben, hanem a kertek csodálatos szépsége is.
Gyönyörű paradicsomi állapotokat, virágzó, zöldben pompázó ingatlanokat láthatott a
zsűri.
Egy biztos: Nem lesz könynyű a döntés. Lapszámainkban és facebook oldalainkon
a legszebb kőrösi kertekből
adunk Önöknek ízelítőt.
Teljes szívből gratulálunk
a pályázóknak és kívánjuk,
hogy jó erőben, egészségben
gondozhassák a továbbiakban
is ezt a csodát, mindannyiunk
örömére.
LV

12 fát adom
mány
yozztak
k a helyi válllalkozók, és má
ár el is ülltettték

Mint ahogyan lapunk arról beszámolt, a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet is nevezett a Virágos
Nagykőrös pályázatra, valamint
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az Entente Florale Europe nemzetközi virágos verseny egyik
kiemelt állomása is lesz. Ennek
keretében a kórház területén
nagyszabású közösségi virágül-

tetés volt a közelmúltban, és magaságyás is készült. Tankó Ágota
főigazgató kiválóan menedzselte
ezt a projektet is, csakúgy, mint
a kórház minden fontos ügyét.
Ennek köszönhetően borult
virágba a kórház udvara, és
most újabb kis csoda történt.
Az egyébként fákkal tarkított
és madárdaltól hangos udvari
részen újabb fákat ültettek, ezúttal vállalkozók adakozásának
köszönhetően. Lapinformációink szerint négy helyi vállalkozás
segített a fákat beszerezni, melyek
konténeresek, és már szakszerűen el is ültették őket. Az EU Építő
Kft., a KÖVA-KOM Nonprofit

Zrt., a Kapó Bolt, valamint a
Szabó Pipa (Szabóné Molnár
Csilla, Szabó Csilla, Szabó Balázs) adományozták a gyönyörű
növényeket. A 12 fa közt csüngő
kőris, kis levelű hárs, díszkörte,
oszlopos szil, valamint díszcseresznye is van. A nemes akcióhoz ezúton is gratulálunk, és
kívánjuk, hogy nőjenek nagyra
a kórház új fái is!
A képen a Virágos Nagykőrös zsűrije (Szabóné Irházi Zsuzsanna, Vozárné Ragó Ildikó és
Vágó Csaba) egyeztet a kórház
főigazgatójával, Tankó Ágotával.
Lőrinczy Veronika
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