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Király Viktor és a dobos gyerekek mindenkit elbűvöltek
További részletek lapunk 8. oldalán!

Néma főhajtással és egy 
szál fehér rózsával emlé-
keztek Nagykőrös Város 

Önkormányzat képviselő-tes-
tületének fideszes tagjai és 

dr. Nyíkos Sára címzetes 
főjegyző az 50-es évek 

üldözöttei és áldozatai előtt 
tisztelgő emlékműnél.

Fantasztikus volt a DobMánia 

tábor kezdőkoncertje! NÉMA FŐHAJTÁS

 Nagykőrösön, a VI. Möggyfesztiválon adott 
felejthetetlen koncertet Deák Bill Gyula és 
zenekara. Az előadás után dr. Czira Szabolcs 
polgármester megköszönte, hogy ellátoga-

tott városunkba és megajándékozott ezzel 
az estével mindenkit, Tényi András városi 
főépítész pedig saját lemezeit dedikáltatta, 
melyeket örömmel teljesített az énekes. Óriási 

rajongótábora van a környéken is Deák Bill 
Gyulának, a fellépés után szinte megrohanták 
a leglelkesebbek. Közben pedig végig szólt 
a „Gyula a király”.  HT

IMÁDJÁK DEÁK BILL GYULÁT 
NAGYKÔRÖSÖN IS!
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Továbbra is nagy az érdek-

lődés a családvédelmi akció-

terv hétfőn életbe lépett négy 

támogatására – közölte az 

Emberi Erőforrások Minisz-

tériumának (Emmi) család- és 

ifjúságügyért felelős államtit-

kára pénteken az MTI-vel.

Novák Katalin azt mondta, 

naponta mintegy kétezren in-

téznek ügyet a családvédelmi 

akciótervhez kapcsolódóan a 

kormányablakokban és járási 

hivatalokban. Az egyik kereske-

delmi bankban már meghalad-

ta a százat a legfeljebb tízmillió 

forintos, kamatmentes, szabad 

felhasználású babaváró támoga-

tás folyósítása – hangsúlyozta.  

Hozzátette: a bankok a ren-

delkezésükre álló időnél ha-

marabb, átlagosan három nap 

alatt bírálják el az igényléseket.

Kiemelte, a bankok vissza-

jelzése szerint, a babaváró tá-

mogatás esetében a legtöbben a 

maximális összeget igénylik. Az 

államtitkár felhívta a figyelmet 
arra, hogy aki várandósan igény-
li a babaváró támogatást, az 
igényléssel párhuzamosan rög-
tön benyújthatja a visszafizetés 
felfüggesztésére vonatkozó ké-
relmet is. A babaváró támogatás 
és a nagycsaládosok autóvásárlá-

si támogatása 2022. decemberig 

érhető el – idézte fel.

Kitért arra is, a négy támoga-

tásról most egy újabb tájékoztató 

kisfilmet készítettek. Emellett a 

felmerülő kérdésekre a hét min-

den napján 24 órában ingyene-

sen hívható 1818-as kormány-

zati ügyfélvonalon kaphatnak 

választ az érdeklődők, a csalad.

hu oldalon pedig általános tájé-

koztatás található az akcióterv 

egyes elemeiről – fűzte hozzá 

Novák Katalin.

A családvédelmi akcióterv 

négy eleme – a babaváró támo-

gatás, a nagycsaládosok autó-

vásárlási támogatása, a családi 

otthonteremtési kedvezmény-

hez (csok) kapcsolódó kamat-

támogatott kölcsön használt 

ingatlanra és a kibővített jel-

záloghitel elengedés – hétfőn 

lépett életbe. Ezekkel együtt 

elindult a falusi csok is, amely 

majdnem 2500 településen segí-

ti a lakásvásárlást és -felújítást.

 (MTI)

Gyász
Biczó Lajosné sz. Kis Eszter (1935)

Dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter előterjesztésére igent mon-
dott a testület. 

Az épített örökség helyi ér-
tékeinek védelmére adható pá-
lyázati támogatási kiírásra két 
pályázat érkezett be határidőre. 
Nagykőrös Város Önkormány-

zata mindkét épület felújítását 
támogatta. Így megújulhat a 
Filó Lajos utca 6., valamint a 
Bokros dűlő 109. alatt találha-
tó régi szép épület. Ez utóbbi 
az úgynevezett Gaál kastély, 
melynek új tulajdonosa felújít-
ja az épületet. 

A Filó Lajos utca 6. szám 
alatt teljes körű homlokzatfel-
újítást tervez a tulajdonos. A 
Gaál kastély tetőfedésének fel-
újítását, javítását végzik el, vala-
mint a főbejárati ajtót az eredeti 
alapján legyártottra cserélik ki a 
tervek szerint.

A két felújítási projekt ösz-
szesen 1 millió forintos ön kor-
mány za ti támogatást kapott. 
Nagy kő  rös Városvezetése min-
dent meg tesz annak érdekében, 
hogy a ré gi szép épületek eredeti 
pom pá  juk ban tündökölhesse-
nek. LV

Újabb két régi szép épület újulhat meg 
önkormányzati támogatással

TOVÁBBRA IS NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS
a családvédelmi akcióterv támogatásaira
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PÁRTOK FELETTI ÖSSZEFOGÁS: 

FIZESSEN A VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT!

A képviselő-testület 11 tagjának és a város címzetes fő-

jegyzőjének támogatásával a júniusi képviselő-testületi 

ülésen Nagykőrös Város Önkormányzata egyértelművé 

tette: a Víziközmű Társulatnak kell kifizetnie a 217 mil-

lió forintot az érintettek részére, ahogy tette azt az 558 

millió forint esetében is. A polgármester és a 10 tele-

pülési képviselő ezzel határozottan kinyilatkozta, NEM 

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK, HANEM A VÍZIKÖZ-

MŰ TÁRSULATNAK KELL VISSZAADNIA A PÉNZT 

AZ EMBEREKNEK. A törvényesség őreként dr. Nyíkos 

Sára címzetes főjegyző is ellátta kézjegyével a nyilatko-

zatot. 

Mint azt az előző lapszámunk 16. oldalán is közzétet-

tük, dr. Czira Szabolcs polgármester kezdeményezésére 

egy olyan nyilatkozatot írtak alá a képviselők, melyben arra 

kérik a Víziközmű Társulatot, hogy haladéktalanul nyisson 

bankszámlát és maradéktalanul fizesse ki az érintetteknek 

azt a pénzt, ami megilleti őket. A cél, hogy minél gyor-

sabban megkapják a pénzüket a nagykőrösiek, pont úgy, 

ahogy korábban a 94 ezer forintot is magkapták.

A nyilatkozat támogatói ezzel határozottan kijelentet-

ték, hogy a Víziközmű Társulat minél előbb fizesse vissza 

a pénzt az embereknek! Ehhez semmiféle aláírásgyűjtő, 

adatkérő ívre nincs szükség, a lakosságnak nem szüksé-

ges aláírásgyűjtő ívet aláírnia, pusztán a Víziközmű Tár-

sulat kell, hogy tegye a dolgát!

Horváth Tibor
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A nagykőrösi városvezetés szív-

ügyének érzi, hogy a nagykőrösi 

lakosság által végzett virágosítást, 

kertszépítést méltóképpen elis-

merje. Dr. Czira Szabolcs pol-

gármester, aki a Virágos Nagy-

kőrös pályázat díjkiosztó gáláján 

az est házigazdájaként adta át 

a kitüntetéseket, maga is folya-

matosan figyelemmel kísérte és 

megtekintette a pályázók kertje-

iről készült képeket, bemutató-

kat. Az Entente Florale Europe 

zsűrinapjának sajtótájékoztató-

ján dr. Czira Szabolcs külön is 

méltatta azon nagykőrösi ma-

gánszemélyek munkáját, akik 

„kinyitották” kertjeik kapuját, 

és betekintést engedtek kertje-

ikbe, udvaraikba a zsűrinek, il-

letve az internet közösségének, 

és a nyomtatott sajtó olvasói-

nak. A Virágos Nagykőrösért pá-

lyázat ünnepélyes díjkiosztójára 

a Rácz József Galériában került 

sor, 2019. július 2-án, az Entente 

Florale Europe verseny kísérőre-

ndezvénye keretében. A díjakat 

a győztes pályázóknak dr. Czira 

Szabolcs polgármester adta át, 

közösen a nemzetközi zsűri tag-

jaival. 

Tiszta szívből gratulálunk min-

den pályázónak, és kívánjuk, 

hogy leljék örömüket továbbra 

is csodaszép kertjeikben.

2019-es győztesek:

POLGÁRMESTERI ELISME-

RŐ OKLEVÉL-ben részesült:

Baracsi Katalin és Zatykó 

Erzsébet, a közösségért végzett 

példamutató és áldozatkész mun-

kájáért, mellyel a Bárány utcai la-

kótelep zöldövezetét virágokkal, 

növényekkel ékesítették a Virá-

gos Nagykőrösért 2019-es pályá-

zat nevezőiként.

–  a Nagykőrösi Rehabilitációs 

Szak kórház és Rendelőinté-

zet/Legvirágosabb Intézmény 

kategóriában I. helyezést ért el.

–  a Nagykőrösi Városi Óvoda 

Kárász utcai tagintézménye/

Legvirágosabb Intézmény ka-

tegóriában II. helyezést ért el.

–  a Nagykőrösi Humánszolgál-

tató Központ – Nagykőrös Vá-

rosi Bölcsőde/Legvirágosabb 

Intézmény kategóriában III. 

helyezést ért el.

–  Urbán Istvánné / Legvirágo-

sabb Ház kategóriában I. he-

lyezést ért el.

–  Czirják Józsefné és Tőke Gyu-

la / Legvirágosabb Ház kate-

góriában I. helyezést ért el.

–  Pap György Istvánné / Legvi-

rágosabb Ház kategóriában 

II. helyezést ért el.

–  Csehné Urbán Tímea / Leg-

virágosabb Ház kategóriában 

II. helyezést ért el.

–  Vörös István / Legvirágosabb 

Ház kategóriában III. helye-

zést ért el.

–  Rácz Zsuzsanna / Legvirágo-

sabb Ház kategóriában III. 

helyezést ért el.

Dr. Czira Szabolcs polgármester személyesen 

szívügyének tekinti, hogy elismerjék a lakosság 

környezetszépítő munkáját
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Az alábbiakban a narrátori 

szövegből olvashatnak részle-

teket:

„Az idei évben rekord létszá-

mú nevezés érkezett a Virágos 

Nagykőrösért pályázati kiírás-

ra, összesen 120-an indultak el 

a megmérettetésen. Közösségi 

oldalainkon, honlapjainkon, 

valamint a város nyomtatott 

újságjában, az Önkormányzati 

Hírekben folyamatosan beszá-

moltunk a pályázatról, bemu-

tattuk az indulók varázslatosan 

szép ingatlanjait, zöld és virá-

gokkal borított kertjeit. Képes 

beszámolókat készítettünk a 

zsűrizés pillanatairól is. 

Sikerült városszerte kima-

gaslóan magas érdeklődést 

kivívni az itt élők részéről a 

verseny iránt, mely ebben az 

évben szorosan kapcsolódik az 

Entente Florale Europe nagy-

kőrösi zsűrinapjához. Több 

ezer képet közöltünk, sok tíz-

ezer lájkot kaptak posztjaink 

közösségi oldalainkon. 

A pályázó nagykőrösi polgá-

rok, intézmények kertjeit, udva-

rait, előkertjeit bemutatva má-

sok nál is kedvet ébresztettünk 

ar ra, hogy gondozzák, vi rá-

gosít sák az ingatlanokat. Min-

denki nyert tehát, aki ebben az 

esztendő ben indult ezen a ver-

senyen, de győzteseket kellett 

hirdetnünk. 

A pályázók kertjei elvarázsol-

ták a szakmai zsűrit, csodálko-

zással, vegyes áhítattal gyönyör-

ködtünk az Ember alkotta helyi 

csodákban, melyeket, a díjkiosz-

tó estéjén, kivetítés formájában 

is megtekinthettek a kedves ven-

dégek. Azok a pályázók, akik 

a meghirdetett díjkiosztóra 

meghívást kaptak, rangos elis-

merésekben részesültek. 

A növények, virágok sze-

retete a nagykőrösi emberek 

öröme, mellyel más embertár-

sainknak is követendő példával 

szolgálnak, ezzel hozzájárul-

nak ahhoz, hogy Nagykőrös vá-

rosa komoly eredményeket ér-

hessen el rangos versenyeken.”
Összeállította: Lőrinczy 

Veronika
Képek: Lőrinczy Veronika 

és Szapora István
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Hirdetés

Hirdetés

 A köpönyeg.hu előrejelzése szerint az elkövetkező napokban kel-
lemes nyári időben lesz részünk, jelentős éjszakai lehűlésekkel.  
Az előrejelzés szerint némi csapadékra is számíthatunk, többször 
is szeles idő lesz. A hét további részében és a jövő hét első napjai-
ban is enyhén felhős lesz az égbolt. LV

Enyhül a kánikula

1989-2019. – 30 év. Ennyi 
idő telt el, amióta elballa-
gott a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola legendá-
san nagy létszámú évfolya-
mának 89 tanulója. Eme 
jubileumi alkalomból 2019. 
június 8-án az  öregdiákok 
év fo lyam ta lál kozót tartottak, 
vissza lá to gat tak régi iskolá-
juk falai közé, sok-sok em-
léket felidézve. A találkozót 

megtisztelte jelenlétével Cse-
te Jutka tanárnő és Wágner 
Vanda tanárnő is, ezúton kö-
szönjük nekik, hogy eljöttek, 
illetve köszönjük dr. Mocsai 
Zoltánné intézményvezető-
nek a kedves visszavárást és 
a helyszín biztosítását. Külön 
köszönet Szépe Szilviának és 
Varga Józsefnének a szerve-
zésért, valamint a fényképe-
zésért. Beküldő: Bene Csaba

Remekül sikerült a 
30 éves évfolyamtalálkozó 

a Rákóczi iskolában

 Felhívás!
Tájékoztatjuk a kedves érintetteket, hogy az idei évi Pol-
gárrá Fogadási ünnepségre kipostáztuk a jelentkezési 
lapokat. 

Kérjük, hogy 2019. július 18-ig (csütörtök) kitöltve szí-
veskedjenek leadni az Arany János Közérdekű Muzeális 
Gyűjteménybe (2750 Nagykőrös, Ceglédi út 21.) hétfő-
től-szombatig, 9-17 óra között.

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ munkatársai

Híreinket, képgalériáinkat kövesse 
nyomon továbbra is az

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 
facebook közösségi oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu 

városi honlapon!
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2019. június 28-án, este 20 
órától kezdődött a VI. Kőrösi 
Möggyfesztivál, mely idén is 
óriási sikert aratott. Szomba-
ton, azaz június 29-én kora 
reggel már gyűltek a csapatok 
a hagyományos főzőversenyre, 
ezúttal Bernáth József séffel a 
Cifrakertben. 

A zsűri tagjai: Bernáth Jó-
zsef séf, a zsűri elnöke; Kis Jó zsef 
Oázis Grill- és Ételbár üz let ve-
ze tő je; Turi Tibor Toldi Miklós 
Élel mi szer ipa ri Szakgimnázium, 
Szak kö zép iskola és Kollégium 
Pék Tanműhelyének vezetője; 
Sza bó Péter Budai Kapu Étterem 
ve ze tő je; Balogh Attila Szolnoki 
Édes Titok Bt. cukrászmestere. 

A déli órákban a Möggyfő-
zőverseny és Möggyes süti re-
ceptverseny ünnepélyes ered-
ményhirdetésére is sor került a 
Cifrakertben: 
Eredmények-receptverseny: 
Nyertes sütemény: Tóth Julian-
na – Habos möggyes lepény
Kü lön díj: Balázs Zita – Mögy-
gyes-  kó ku szos paleo süti
Eredmények-főzőverseny:
Möggyes főétel kategória: 1. 
Möggysegítők; 2. Möggyfalán-
kok; 3. Cegléd Rádió

Profi kategória: 1. Cegléd és 
Vi dé ke Unghváry László Bor-
rend
Möggyes étel kicsit máképp 
kategória: 1. Nagykőrösi Mo-
torosok és Veteránosok; 2. 
Fajkanál; 3. Nagykőrösi Járási 
Hivatal
Möggyes Ital kategória: 1. Me-
gyesi Béla István; 2. Bols Jazz 
Café; 3. Italos Iparos
Möggyes édesség kategória: 
1. Csapó Istvánné és csapata; 
2. Mindent a cigányokért fó-
rum nagykőrösi szervezete; 3. 
Nagykőrös és Vidéke Ipartes-
tület
TS Gastro különdíj: Cegléd-
berceli Önkormányzatosok
Polgármesteri különdíj: Pöt-
töm möggyek (Nagykőrösi Vá-
rosi Óvoda)
Földi László országgyűlési kép-
viselő különdíja: 1. Nemszom-
jasok; 2. Kis István Népdalkör
A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara különdíja: Mozgáskorlá-
tozottak Nagykőrösi Egyesülete 
Tekintsék meg képgaléri-
ánkat az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook 
oldalán! 
Fotók: Beretvás Judit

EREDMÉNYHIRDETÉS 
A KŐRÖSI MÖGGYFESZTIVÁLON
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A főszervező Bordás József a 
tábor megnyitóján dr. Czira 
Szabolcs polgármesternek kö-
szönte meg azt a lehetőséget, 
hogy a DobMánia Tábornak 
immáron 5. alkalommal ad 
helyszínt Nagykőrös. A ren-
dezvénysorozatot Nagykőrös 
Város Önkormányzata is je-
lentős anyagi támogatásban 
részesíti évről évre, melynek 
köszönhetően öt ingyenes esti 

koncertet láthat és hallhat a 
nagykőrösi közönség, melyeken 
sztárvendégek lépnek fel a tá-
bor ifjú dobosaival. Bordás Jó-
zsef főszervező kiemelte azt az 
anyagi és erkölcsi segítséget, 
melyet Nagykőrös városveze-
tése nyújt a szervezőknek. Dr. 
Czira Szabolcs polgármester a 
koncert megnyitóján méltatta 
azt a csodálatos munkát, me-
lyet Bordás József és csapata 

végez, és melynek köszönhe-
tően a Kőrösi Zenés Esték ren-
dezvénysorozaton igazi zenei 
csemegéket kap a közönség.

Az első nap esti koncertjén 
igazán illusztris előadót látott 
vendégül Nagykőrös, Király 
Viktor személyében, aki fan-
tasztikusat alkotott a közönség 
legnagyobb örömére. A telt-
házas koncerten a jelenlévők 
együtt „éltek”, azaz énekel-

tek, tapsoltak a fellépőkkel. 

A DobMánia tábor többi ren-

dezvénye lapzártánk után ke-

rül megrendezésre, melyekről 

későbbi lapszámainkban szá-

molunk be Önöknek! Kedden 

Radics Gigi, szerdán Vitáris 

Iván, csütörtökön Oláh Gergő, 

és pénteken Nádor Dávid volt a 

fellépő sztárvendég. 

Lőrinczy Veronika

Fantasztikus volt a DobMánia tábor kezdőkoncertje!

Király Viktor és a dobos gyerekek 

mindenkit elbűvöltek
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A június végén megtartott ren-
des Képviselő-testületi ülésen 
is szóba került az a politikai 
célzatú aláírásgyűjtés, mely 
semmi más célt nem szolgál, 
mint a helyi ellenzék adatbá-
zis-építését a választásokra. 
Korábban már összegyűjtöttek 
2500 aláírást, melyekről a mai 
napig nem lehet tudni, hogy mi 
lett a sorsuk. A Jobbikból azóta 
kilépett Volner Jánosnak adták 
oda Zágrábék 2500 nagykőrösi 
ember személyes adatait, aki-
ről szintén nem sokat lehet ma-
napság hallani. Az is tény, hogy 
mindenki megkapta a 94 ezer 
forintot, az is, aki nem adta 
meg adatait az ellenzéknek. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester elmondta: „Higgye el 
mindenki, és nagyon vigyázzon 
az aláírásra, mert nem erre a 
célra használják föl. Mert ha va-
lakinek visszajár a pénz, ha aláír-
ja, ha nem, megkapja. A 94 ezer 
forintot is nagyon sokan nem ír-
ták alá. Kérdezem, megkapták-e 
azok az emberek, akik nem írták 
alá a korábbi aláírásgyűjtést? 
Ugyanúgy megkapták. Most is, 
bekopogtatnak, bemennek, vá-
lasztási célzattal, kampánycélzat-
tal adatokat gyűjtenek. Nagyon 
tessenek vigyázni, milyen ada-
tokat tetszenek megadni, mert 
SEMMI KÖZE AZ ALÁÍRÁS-
NAK AHHOZ, HOGY KI MI-

LYEN PÉNZT KAP. A Víziközmű 
Társulat által átutalt 217 millió 
forint, annak rá eső része akkor 
is megilleti a tagot, ha aláírt, ha 
nem írt alá, úgyhogy ne tesse-
nek bedőlni. Ilyen célzattal NEM 
KELL ALÁÍRNI és NE IS TESSE-
NEK ALÁÍRNI!” – fogalmazott 
dr. Czira Szabolcs polgármester 
a június végi testületi ülésen.

Viszont nem teljesen világos, 
hogy miért is zajlik az aláírás-
gyűjtés, hiszen Zágráb Nándor 
(JOBBIK), Tornyi Béla (JOB-
BIK) és László Ferenc (MSZP) 
éppen ezen a testületi ülésen ír-
ták alá azt a nyilatkozatot, mely-
ben ők is egyértelművé teszik, 
hogy a Víziközmű Társulatnak 

kell visszafizetnie az emberek-
nek a pénzt és nem az önkor-
mányzatnak. Tehát egy nagy 
blöff, politikai haszonszerzés ez 
az aláírásgyűjtés, valójában az 
ellenzék szerint is a Víziközmű 
Társulatnak kell fizetnie, ez van 
abban a nyilatkozatban, melyet 
aláírtak mindhárman. (Erről 
részleteket lapunk 3. oldalán ol-
vashat)

Horváth Tibor

NE DÔLJÖN BE SENKI A KAMPÁNYCÉLÚ 
ALÁÍRÁSGYÛJTÉSNEK!

Akik nem írtak alá, azok is 
megkapták a 94 ezer forintot!

GYŐZTES TÁBOR A MAGYAR PÜNKÖSDI 
EGYHÁZ NAGYKŐRÖSI GYÜLEKEZETÉNÉL

Immár harmadik éve szervezik 
meg a Győztes Tábort a gyer-
mekeknek a Magyar Pünkösdi 
Egyház Nagykőrösi Gyülekeze-
tének házánál, ahol trambulin, 
ping-pong és még számos hasz-
nos, érdekes elfoglaltság is vár-
ja a gyermekeket. Keresztény 
tábor, ezt a jelleget őrzik, hiszen 
mindig van egy Bibliai történet, 
melyet átvesznek a gyermekek-
kel. „Mi is azt szoktuk mondani, 
hogy ha valami sikerül, győzött 
a város, győztek az emberek. Mi 
is azért használjuk, mert ez egy 
pozitív dolog.” – mondta el dr. 
Czira Szabolcs polgármester, aki 

kedden látogatott ki a fiatalok-
hoz és természetesen nem üres 
kézzel érkezett a táborba. 

A polgármester epres, vaní-
liás és csokoládés jégkrémekkel 
lepte meg a gyerekeket, akik 
nagy örömmel fogyasztották el a 
finomságot, mely jól esett ebben 
a melegben. A fagyizás után egy 
szép zenés, táncos kis műsort 
adtak a gyerekek a gyülekezeti 
házban, mely kiváló közösség-
formáló program. Jó szórako-
zást és feltöltődést kívánunk 
mind a gyermekeknek, mind a 
segítőknek, táborvezetőknek.

Horváth Tibor
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A folyamatos növekedésnek köszönhetően cégünk az 

alábbi pozícióba keres munkatársat:

SMT gépkezelő

Minőségügyi mérnök

Beszerző

Bővebb információért látogass el a nagykorosma.hu-ra.

Ha fontos számodra a szakmai fejlődés, ha érdekes 

feladatokra vágysz és jó hangulatú, nemzetközi kör-

nyezetben szeretnél dolgozni, akkor érdemes hozzánk 

jelentkezni.

FIGYELEM! JELEZZE, 
HA KÁTYÚT LÁT!

Elvégezték a nyári kátyúzási munkálatokat Nagy-

kőrösön, azonban a munka nem áll meg, hamaro-

san folytatódhat. HA A JAVÍTÁSI MUNKÁBÓL 

KIMARADT KÁTYÚT LÁT a városi fenntartású 

utakon, akkor írják meg nekünk, köszönettel foga-

dunk minden jelzést, mert nekünk tényleg fontos az 

Önök véleménye. 

Hogyan jelezheti: a tanacsado@nagykoros.hu ema-

il címre küldött üzenetben. Kérjük, lehetőség szerint 

minden esetben pontos leírást adjanak arról, hol talál-

ható a bejelenteni kívánt kátyú. 

Köszönjük az Önök, lakosság eddigi jelzéseit, se-

gítségét, most újra kérjük, jelezzék, ha látnak még 

olyan kátyút, ami esetleg kimaradt, vagy azóta ke-

letkezett. 

 A kátyúzás tehát nem áll meg, az összesítés és el-

lenőrzést követően hamarosan újra elindulhat a 

kátyúzás Nagykőrösön.

Hirdetés

~ Építsd velünk a jövőd! ~
Tulajdonosunk Japán első számú elektronikai 

termékeket gyártó vállalata, melynek fő profi lja 

az autóipari részegységek, valamint ipari 

elektronikai egységek gyártása.

Magyarországi telephelyünk a legkorszerűbb 

technikai berendezésekkel van felszerelve, 

és kiemelt helyet foglal el a vállalatcsoporton belül.

Munkavégzés helye: 2750 Nagykőrös, Téglagyári u. 9.

Amennyiben a meghirdetett pozíció felkeltette érdeklődésed,

küldd el az önéletrajzod a job@siix.hu-ra.

További lehetőség a jelentkezésre:

Személyesen: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9.

Telefonon: +36/30 457-7113, +36/20 287-3056 vagy +36/30 202-8406

Hirdetés
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Juniális és Semmelweis - napi ünnepség 
a Nagykôrösi Rehabilitációs Szakkórház 

és Rendelôintézetben
2019. június 28-án délelőtt dolgo-

zóink gyermekei részére szervez-

tünk programot, amelyre közel 

30-an jelentkeztek.

A kórház udvarán ugráló vá-

rat állítottunk fel, de emellett kre-

atív foglalkozás, valamint sor- és 

ügyességi verseny is várta a gyer-

mekeket. Az élelmezési csoport a 

gyermekek részére tízórait is biz-

tosított, majd a program végén a 

kórház ebédlőjében fogyasztották 

el az ebédet.

Mind a gyermekektől, mind a 

szülőktől számos pozitív vissza-

jelzés érkezett a gazdag, élmé-

nyekkel teli foglalkozásokról. A 

gyermekek örömmel mutatták a 

juniális nap után kapott ajándéka-

ikat és az emléklapot.

A nap délutáni része a Kór-

ház Semmelweis napi ünnepsé-

gével folytatódott, mely egyben 

– hosszú évek hagyományaként 

– a nyugdíjas találkozó esemé-

nye is. Idén közel 60 fő nyug-

díjas munkatársunk fogadta el 

meghívásunkat, akik részére az 

intézmény vezetése ajándékcso-

maggal is kedveskedett.

Az ünnepség résztvevőit el-

sőként dr. Czira Szabolcs pol-

gár mes ter úr köszöntötte, il let ve 

levetítette a Virágos Nagy kőrös 

verseny bemutatkozó filmjét. 

Tankó Ágota főigazgató Asz-

szony köszöntőjében elsőként a 

kórház új fejlesztéseiről, pályázati 

eredményeiről számolt be. Ezek 

szerint KEHOP-pályázat kereté-

ben „Fotovoltaikus rendszerek ki-

alakítása” történt meg 118 millió 

Ft értékben, amely tavaly augusz-

tustól termeli az áramot, és vala-

mennyi fogyasztási helyen felhasz-

náljuk a megtermelt mennyiséget. 

Szintén a tavalyi év végén jutot-

tunk hozzá a VEKOP „Egészség-

ügyi humánerőforrás-fejlesztés”-i 

pályázatunkon belül 85 millió 

Ft-hoz, amely összegből összesen 

12 fő munkatársunk munkabé-

rét tudjuk finanszírozni. Ez azért 

is nagy elismerés a számunkra, 

mert az országból rajtunk kívül 

három országos intézmény nyert 

még támogatást. Néhány hete ér-

tesültünk arról, hogy 20 millió 

Ft értékben a VEKOP „Betegbiz-

tonság növelését célzó komplex 

infrastrukturális fejlesztések az 

egészségügyi ellátórendszerben” 

című pályázatunk is pozitív el-

bírálásban részesült, ennek ered-

ményeként a már megkezdett 

és jól működő infekciókontroll 

tevékenységünk további fejlesz-

tését tudjuk biztosítani, hogy 

eredményesen tudjunk fellépni 

a kórházi fertőzések megelőzé-

sében. 

Intézményünk 2018 végén je-

lentős gazdálkodásösztönző tá-

mogatásban részesült, mert év 

közben nem volt kifizetetlen szál-

lítói tartozásunk. Ebből a támoga-

tásból régi álmunk valósul meg a 

betegeink számára a kültéri tor-

naterem kialakításával, amelyet 

még Harsányi Zsolt főorvos úrnál 

láttunk Debrecenben! A munkála-

tok lassan a végéhez közelednek, 

és hamarosan birtokba vehetik azt 

a nálunk rehabilitációs ellátásban 

részesülő páciensek. 

Nagy izgalommal készültünk 

az Entente Florale Europe – Vi-

rágos Nagykőrös versenyére is! 

Mint ismeretes, 2018-ban Nagy-

kőrös városa kategóriájában el-

nyerte a legvirágosabb település 

címet. Polgármester úr bizalmat 

szavazott a kórház közösségé-

nek, és a július 02-ára, a nemzet-

közi zsűrinap egyik állomásának 

kérte fel intézményünket. Telje-

sen mindegy, mi lesz az eredmény, 

de azért bízunk benne, hogy a vá-

ros aranyérmet nyer! Az azonban 

biztos, hogy mi már megnyertük 

a fődíjat, két csodálatos szomba-

ti napot és egy gyönyörű udvart! 

A kertrendezésről és kertszépí-

tésről összeállítottunk egy fotó-

sorozatot, mely a kórház aulájá-

ban megtekinthető!  

Itt köszönte meg a különböző 

segítségeinket, külön kiemelte a 

rehabilitációs osztályon kezelt 

betegünk, Kovács László – Ko-

vács Kertészet, Hetényegyháza 

– önzetlen segítségét, aki 2 ezer 

tő virágot ajánlott fel a májusi 

kertszépítésre. Közel egy millió 

Ft-os adományával jelentősen 

hozzájárult a kórház kertjének 

szépítéséhez!

Évek óta hagyomány, hogy 

az ünnepi beszédet egy dolgozó 

tartja. Idén Sárga Norbert Zétény 

gyógytornász munkatársunk em-

lékezett meg Semmelweis Ignác 

mellett Florence Nightingale-ről és 

Kossuth Zsuzsannáról is, valamint 

az idén 30 éves fennállását ün-

neplő Magyar Gyógytornász-Fi-

zioterapeuták Társaságáról, a 

gyógytornász képzés magyaror-

szági történetéről, híres magyar 

alakjairól, Madzsar Alizról és 

Gardi Zsuzsáról.  

Ezt követően Tankó Ágota fő-

igazgató átadta az igazgatói di-

cséreteket, idén 16 fő részesült 

elismerésben:

  1. Bagó Mária orvos írnok

  2.  Celluska Andrea gyógytornász

  3. Czifra Krisztina ápoló

  4.  Erdős Krisztián humánpoliti-

kai referens

  5.  Kecskeméti Zsuzsanna epide-

miológiai szakápoló

  6.  Dr. Lámfalusi Péter osztályve-

zető főorvos

  7.  Nyerges Dénes Zoltánné ápoló

  8.  Országné Molnár Katalin asz-

szisztens

  9.  Papp József Gáborné ápoló

10.  Pethőné Gulácsi Anikó belső 

ellenőr

11. Prepszl Tiborné ápoló

12.  Sugárné Dudás Ildikó rende-

lőintézeti vezető szakasszisz-

tens

13. Dr. Szabó Károly főorvos

14. Tóth Rudolfné takarító

15. Tóth Zsoltné orvos írnok

16. Dr. Tóth-Baranyai Zsuzsanna 

főorvos

Külön főigazgatói dicséretet 

kapott a műszaki terület 4 fő 

munkatársa, akik a kórház kar-

bantartási és a kerti munkála-

taiban kimagasló teljesítményt 

nyújtottak.

1. Tóth Ambrus

2. Sallai Szilárd

3. Sáfár Gábor

4. Kovács Zsolt

További elismeréseink az elmúlt 

egy évben:

–  Dr. Mohay András osztályveze-

tő főorvos 2018-ban Nagykőrö-

sért Kitüntető Címet vehetett 

át.

–  Szűcs Mónika osztályvezető 

ápoló, a Magyar Ápolási Egye-

sület Magyar Ápolók Napja ren-

dezvényén, Pro Sanitate elisme-

résben részesült.

–  A Magyar Kórházszövetség és a 

Három Királyfi, Három Király-

lány Mozgalom által meghirde-

tett pályázaton, a Belgyógyá-

szati Rehabilitációs Osztály 

Csa ládbarát Kórházi Osztály 

minősítést kapott.

–  Csépleő Viktória ápolási igaz-

gató az 50. NEVES Betegbiz-

tonság Fórumon, a NEVES 

programban tanúsított aktív és 

fáradhatatlan közreműködéséért 

Elismerő oklevélben részesült.

A Magyar Egészségügyi Szak-

dolgozói Kamara Pest Megyei 

Területi Szervezete Semmelweis 

– napi Elismerő oklevelet ado-

mányozott kimagasló munkája 

elismeréséül Bognár Istvánné 

röntgen asszisztens munkatár-

sunknak. Ida a díjat Sárga Nor-

bert Zéténytől, a MESZK Dél-Pest 

Megyei Helyi Szervezet elnökétől 

vehette át. 

Az ünnepi műsort a kórház 

kórusának előadása színesítette. 

Németh Ágota karnagy vezetésé-

vel Giuseppe Ottavio Pitoni, We-

ber, Bárdos Lajos, valamint Moniot 

d’Arras művei hangzottak el. A kó-

rust Györe Éva Kornélia zongora-

játéka kísérte.

Az ünnepi program végén 

Kelemen Árpád, Pápai István, 

Szabadszállási Mihály, valamint 

Gulyás István és a Fornetti Kft. fel-

ajánlásainak köszönhetően szar-

vas- és marhapörköltet, aprósü-

teményt és rétest szolgáltunk fel 

vendégeinknek, és ebben a nagy 

melegben különösen jól esett min-

denkinek a csapolt sör is.

Semmelweis - nap alkalmából 

valamennyi munkatársunknak 

köszönjük áldozatos munkájukat, 

az elismerésben részesült munka-

társainknak szívből gratulálunk!

Csépleő Viktória

ápolási igazgató

Tankó Ágota főigazgató is 
köszöntötte a megjelenteket



12 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

ingyenes tájékoztató kiadvány

Kiadja: 
a 2.9./409-1/2006. nyil ván tar-

tás ba vételi szám alapján Nagy-
kőrös Város Önkormányzata

Kiadó címe: 
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. 
Tel.: 53/550- 300, 
fax: 53/351-058

E-mail: 
tanacsado@nagyko ros.hu

Felelős szerkesztő: 
Szapora István, 

a szerkesztőbizottság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005

Nyomdai munkák: 
Magyar Közlöny Lap- és 

Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: 

Papp Tibor ügyvezető
Web: www.mhk.hu

Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent 
írások, képek, illetve 
bár milyen tartalom 

utánközlése csakis kizárólag 
a Szerkesz tőbizottság vagy 

a jogtulajdonos engedélyével 
történhet.

Lapzártánk időpontja: 
hétfő 12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. július 8-tól 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út. 28. 

Tel.: 53/552-134

2019. július 15-től 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

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

ÁLLÁST KÍNÁL
A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium

Takarító munkakörbe felvételt hirdet.

Jelentkezni lehet: 

- e-mailben: gondnoksag@toldi-nk.sulinet.hu

- személyesen az iskola titkárságára vagy gondnokságára 

leadott fényképes önéletrajzzal, melyhez kérjük csatolni 

a bizonyítványok másolatát.

- szükséges iskolai végzettség: 

8 általános, előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat

Felvétel esetén a munkavégzés elkezdéséhez erkölcsi 

bizonyítvány szükséges.

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

Mondja el véleményét, 

szavazzon Ön is! 

Nekünk minden 

vélemény számít!

Elindult az Önkormányzati Hí-

rek és a NagykőrösMA közös 

szavazása arról, hogy melyik 

Nagykőrös kedvenc fagyizója. 

A helyiek el vannak kényez-

tetve jobbnál jobb helyi fagy-

laltozókkal, és finomabbnál 

finomabb fagyikkal. Szavazzon 

Ön is! 

Amennyiben felkeresi az 

egyik fagyizót, kérjük, 

küldjön nekünk képet arról, 

ahogyan fagylaltoznak! 

sajto@nagykoros.hu

MÉG TART  
a nagykőrösi 
fagyi teszt! 

Önnek melyik a kedvenc 
nagykőrösi fagyizója?

Képünk illusztráció  
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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 sportteljesítmé-
nyükkel öregbítették. A több mint 
húszéves hagyomány nyomán az 
idén is több száz diák vehette át 
dr. Czira Szabolcs polgármester-
től az egyéni, illetve csapatban 
elért kimagasló teljesítményéért 
járó elismerést. Lapunk az idei 
évben is iskolánként közli a kiváló 
diákok névsorát.

Ebben a lapszámban a Nagykő-
rösi Petőfi Sándor Általános Iskola 
kiváló diákjai szerepelnek:

Arany Virág 4.b: Lotz János 
Szövegértési és helyesírási verseny 
országos I. hely; Bene László 4.a: 
Nemzetközi Karate Bajnokság 
nemzetközi I. hely, Nemzetközi 
Kyokushin Karate verseny gye-
rek kategória nemzetközi I. hely, 
Judo Magyar Bajnokság országos 
II. hely; Bognár Fanni 8.a: Min-
den Ké(P)pen Nagykőrös 2018 
fotópályázat városi I. hely, Magyar 
Látványtánc Szövetség Országos 
Táncművészeti verseny országos 
III. hely, Toldi Miklós Élelmi-
szeripari Szakközépiskola Lovagi 
torna városi I. hely;  Budai Gábor 
6.c: XXXVIII. Atom Kupa orszá-
gos judo országos II. hely; Caiezza 
Tiziano 6.a: Judo országos diák-
olimpia országos V. hely; Csete 
Jázmin 8.a: Tollforgató Orszá-
gos Tanulmányi verseny biológia 
országos I. hely; Fajka Sára 6.c: 
Tollforgató Országos Tanulmá-
nyi verseny matematika országos 
II. hely, Tiszán innen-Dunán túl 
népdaléneklési verseny megyei I. 

hely; Fischer Pál 4.b: Nagykőrösi 
Kolping Katolikus Általános Isko-
la városi szaktárgyi verseny mate-
matika városi I. hely, Városi Hang-
szerszóló verseny – zongora városi 
I. hely; Marjai Attila 8.a: Diáko-
limpia Szabadfogású birkózás or-
szágos VI. hely; Marjai Levente 
8.a: Diákolimpia Szabadfogású 
birkózás országos IV. hely; Nagy 
Ádám 6.c: Tollforgató Országos 
Tanulmányi verseny matematika 
országos III. hely; Nagy Zsombor 
5.b: Tollforgató Országos Tanul-
mányi verseny matematika orszá-
gos v. hely; Orbán Áron Simon 
8.b: Kosáry Domokos Országos 
történelem verseny országos X. 
hely, „Arany Kora” komplex ve-
télkedő városi I. hely, Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Szakközépiskola 
Lovagi torna városi I. hely; Pet-
rák Norbert 3.b: Judo megyei I. 
hely; Szabari Krisztina 6.c: Toll-
forgató Országos Tanulmányi 
verseny matematika országos VI. 
hely; Varga Réka 7.a: Ellentét 
című képzőművészeti pályázat 
városi I. hely; Mészáros Gréta 
8.b, Ugi-Rácz Emese 8.b: „Arany 
Kora” komplex vetélkedő városi I. 
hely; Fehér Benedek 8.b: „Arany 
Kora” komplex vetélkedő városi I. 
hely, Toldi Miklós Élelmiszeripa-
ri Szakközépiskola Lovagi torna 
városi I. hely; Derecskey Jázmin 
2.b, Durucz József Szabolcs 2.b, 
Halápi Zétény 2.b, Pelle Ákos 2.b: 
„Tiszta víz” Környezetvédelmi 
csapatverseny megyei I. hely; Tóth 
Benedek 4.b, Fercsi Viktor 4.b, 
Kovács Máté 4.b: „Tiszta víz” Kör-
nyezetvédelmi csapatverseny me-
gyei III. hely; Bognár Henrietta 
5.a, Mihály Petra 5.a, Illés-Szabó 

Réka 5.a, Sipos Andor 6.a, Fehér 
Gréta 6.b, Papp Norina 5.a: Ma-
gyar Látványtánc Európa Bajnok-
ság nemzetközi I. hely; Pusztai 
Csenge 4.a: Magyar Látványtánc 
Európa Bajnokság nemzetközi I. 
hely; Magyar Látványtánc Szövet-
ség országos I. hely; Sallai Adél 
6.a, Rab Lili Lotti 7.b: Magyar 
Látványtánc Európa Bajnokság 
nemzetközi II. hely; Bielik Nóra 
4.a, Mészáros Vanda 4.a: Magyar 
Látványtánc Szövetség országos I. 
hely; Moravcsik Dóra 8.a, Józan 
Viktória 8.b: Magyar Látványtánc 
Szövetség Országos Táncművé-
szeti verseny országos III. hely; 
Polgár Petra 5.a: Országos Ma-
zsorett verseny Zagyvarékosi KSE 
országos I. hely; Polgár Csenge 
1.a: Országos Mazsorett verseny 
Zagyvarékosi KSE országos III. 
hely; Székely Szabolcs 7.a, Kiss 
Tamás 7.a: OTP Bozsik Labdarú-
gó Kupa városi I. hely; Rácz Zénó 
8.b, Kovács Attila 8.a, Makkai 
Krisztián 8.c, Sós Ádám 8.b: OTP 
Bozsik Labdarúgó Kupa városi I. 
hely, Toldi Miklós Élelmiszeripa-
ri Szakközépiskola Lovagi torna 
városi I. hely; Rab Martin 5.a: 
Streetball Országos Kosárlabda 
Bajnokság országos II. hely; Far-
kas Petra 4.b, Bednár Lili 4.b, 
Illés Réka 4.b, Timkó Olivér 4.b: 
Tiszán innen-Dunán túl megyei 
népdaléneklési verseny megyei I. 
hely; Komonyi Vivien 4.b: Tiszán 
innen-Dunán túl megyei népdal-
éneklési verseny megyei I. hely, 
Magyar Látványtánc Európa Baj-
nokság nemzetközi I. hely, Tiszta 
víz” Környezetvédelmi csapatver-
seny megyei I. hely; Róka Rebe-
ka 4.b: Tiszán innen-Dunán túl 

megyei népdaléneklési verseny 

megyei I. hely, Nemzeti Vágta 

csapatverseny országos III. hely; 

Timkó Vanda 6.a,  Peschling 

Márk 6.d, Koroknai Laura 8.a, 

Tóth Szonja 6.c, Patakvárhegyi 

Anasztázia 6.c: Tiszán innen-Du-

nán túl népdaléneklési verseny 

megyei I. hely; Fegyverneki Luca 

Bora 7.b, Kincses Lili 7.b, Korok-

nai Dániel 7.a, Mészáros Evelin 

8.c, Károly Noémi 8.c: Tiszán 

innen-Dunán túl népdaléneklési 

verseny megyei II. hely; Halászy 

Hanna 7.b: Tiszán innen-Dunán 

túl népdaléneklési verseny megyei 

II. hely, Városi Hangszerszóló Ver-

seny-fuvola városi I. hely; Fekete 

Dóra 7.b: Tiszán innen-Dunán túl 

népdaléneklési verseny megyei II. 

hely, Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakközépiskola Lovagi torna vá-

rosi I. hely; Szűcs Lili 8.a: Tiszán 

innen-Dunán túl népdaléneklési 

verseny Toldi Miklós megyei I. 

hely, Élelmiszeripari Szakközép-

iskola Lovagi torna városi I. hely; 

Szél Laura 8.a: Tiszán innen-Du-

nán túl népdaléneklési verseny 

Toldi Miklós megyei I. hely, Élel-

miszeripari Szakközépiskola Lo-

vagi torna városi I. hely, Magyar 

Látványtánc Szövetség Országos 

Táncművészeti verseny országos 

III. hely; Benke Dóra 6.a, Komá-

romi Noémi 6.a, Faragó Petra 8.b, 

Tóth Dominik 7.b: Toldi Miklós 

Élelmiszeripari Szakközépiskola 

Lovagi torna városi I. hely; Maksa 

Roland 5.b: U11 Bács-Kiskun Me-

gyei Válogatott kosárlabda megyei 

I. hely.

Gratulálunk!

NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI VI.
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Hirdetés

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

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

 A TIBIKER nagykőrösi élel-
miszer kisáruházában ebben 
a hónapban is két rászoruló 
család kapott 10-10 ezer forint 
értékű vásárlási utalványt, 
melyet nagy örömmel vettek 
át a győztesek. A boltban min-
dig van valami újdonság, most 
új zöldséges standot nyitottak. 
Az egyik szerencsés nyertes 
Kürti Erika, fiatal édesanya, 
akinek egy éves lesz kisgyer-
meke. Rendszeresen járnak a 
TIBIKER boltba, mert jó mi-
nőségű áruk vannak itt, remek 

árakon, és a személyzet is ked-
ves. Ők is hallották, hogy van 
új zöldséges pult, és nagyon 
örülnek neki. Tóth Józsefné a 
másik szerencsés nyertes. „Jók 
az áruk, frissek és bővült most 
a zöldség kínálat, napi szinten 
vásárlok ott. Nagy a család, 
öten vagyunk, három gyerme-
kem van. Kedvesek a kiszolgá-
lók, frissek az áruk, olcsó. Na-
gyon örülök, hogy nyertünk!” 
– mondta el lapunknak a sze-
rencsés nyertes.

Lőrinczy Veronika

Jótékonykodott
a TIBIKER
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Hirdetés

A Relevé Táncegyesület június 
20-25-ig az MLTSZ (Magyar 
Látványtánc Sportszövetség) 
Európa Bajnokságán vett részt. 
Szerencsénkre idén Balatonfü-
reden rendezték meg, így nem 
kellett külföldre utazni a több 
mint 50 táncossal. Rengeteg csa-
pat nevezett a megmérettetésre, 
mely így a tervezett 4 napról 
6 napra bővült és a füredi sport-

csarnokban reggeltől hajnal 1-ig 
tartott minden nap a verseny.

Június 20-22-ig a „B” 
amatőr, míg június 23-25-ig az 
„A”, Profi kategória versenyzett.

Eredményeik:
•  Mini (5-8 év) korosztályban, 

Pop duo kategóriában Hoffer 
Hanna és Holló-Zsadányi 
Nor man Európa Bajnoki cí-
met szerzett.

•  Gyerek (9-12 év) korosztály-
ban, Pop formációban a Ju-
nior Mini csoport Umbrella 
Dance produkciója 4. hely.

•  Gyerek „A” POP formációban 
a Junior csoport 4. helyen vég-
zett Move koreográfiájával.

•  A Relevé Klub csoport tán-
cosai Junior Street dance mix 
formációban Lean Back pro-
dukciója 5. helyen zárt.

•  Junior (12-16 év) koro sztály-
ban pedig az Exotic csoport 
Pop Formációban a dobogó 
3. helyén végzett Swish ko-
reográfiájukkal.

•  Végül az Exotic csoport Apá-
ca showja Felnőtt, pop formá-
cióban Arany helyezést ért el.

Gratulálunk a versenyzőknek 
és felkészítőjüknek, 

Horváth Melindának!

EURÓPA BAJNOKSÁGON A RELEVÉ 

TÁNCEGYESÜLET!

NAGYKŐRÖS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÉP-

VISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉN 

ALKOTOTT RENDELETEI
–  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Vá-

ros Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

–  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete  Nagykőrös 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Kör-

nyezetvédelmi Alapról szóló 24/2011. (IV. 29.) ÖT. számú 

rendeletének módosításáról

–  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési 

Szabályokról szóló 15/2004. (VI. 25.) önkormányzati ren-

delet módosításáról

NAGYKŐRÖS, 2019. június 28.

Dr. Nyíkos Sára sk.

címzetes főjegyző
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Július 2-án egy kilenc tagú nem-
zetközi szakmai zsűri érkezett 
Nagykőrösre az Entente Flora-
le Europe képviseletében, akik 
megcsodálták és értékelték a 
Virágzó Nagykőröst. Rudi Ge-
erardyn tájépítő-várostervező 
mérnök, a zsűri elnöke Belgi-
umból, a dr. Czira Szabolcs 
polgármesterrel közösen tartott 
sajtótájékoztatón többek között 
elmondta: „Láttuk a történelmi 
belvárost, mely nagyon élhető-
nek tűnik, szakmailag nagyon 
jól előkészített és végrehajtott 

rehabilitációra láttunk példát 
az épített környezet és a zöld-
felületek vonatkozásában is. A 
helyreállított belvárosban az 
utcakép, az utcabútorok har-
móniában állnak az épített 
környezettel, amit nagyon jó-
nak talált a zsűri. Ezért a zsűri 
úgy gondolja, hogy az Elnöki 
Különdíjra jó jelölést nyújtott 
be Nagykőrös.” – fogalmazott a 
zsűri elnöke, aki a városközpont 
rehabilitáció vonatkozásában azt 
is hozzátette: „Az új, helyreál-
lított városközpontban a zöld-

felületek és az épített elemek 
egyensúlya nagyon jó arány-
ban van, amelyhez a szobrok, a 
szökőkutak és az utcabútorok is 
hozzájárulnak.”

A Hősök tere és városközpont 
egésze mellett a zsűrit kiemelten 
lenyűgözte az új nagykőrösi pi-
accsarnok épülete és annak ket-
tős funkciója, továbbá kiemelték 
a megújult Múzeumot, melyet 
szintén nagyon magas szintűre 
értékeltek. „Kiemelném a piac 
épületét, leginkább a filozófiája 
tetszett, hogy ez egy közösségi 

találkozóhely és egy vásárcsar-
nok is egyben, tehát ezt a vo-
nulatot nagyon jónak találtuk, 
illetve azt, hogy az építészeti 
palettára egy új színt hoz ez a 
modern épület.” – fogalmazott a 
Kálvin téri piacfejlesztés vonat-
kozásában Rudi Geerardyn.

A Múzeumhoz gratulált a 
zsűri, melyet nagyon magas 
szintre értékeltek. E mellett az 
összes előkészített anyagot, úgy, 
mint a portfóliót, a sétálófüze-
tet és a média megjelenéseket 
tartalmazó kiadványt is nagyon 
magas színvonalúnak tartották 
és gratuláltak hozzá.

A zsűrinap egésze rendben 
zajlott le, láthatóan nagyon 
tetszett az a városépítő, város-
fejlesztő munka, melyet a je-
lenlegi városvezetés megtett, és 
ezt most már nem csak a hazai, 
de a nemzetközi szakma is el-
ismeri. A zsűri a nap folyamán 
hasznos tanácsokkal, praktikus 
ötletekkel is segítette a további 
városfejlesztést. Mi pedig meg-
ígértük és folytatjuk!

A díjátadó gálával egybekö-
tött ünnepélyes eredményhir-
detésre Ausztriában kerül sor 
szeptember végén, melyet nagy 
izgalommal várhatunk.

Nézzék meg videós összeállí-
tásunkat az Önkormányzati 

Hírek facebook oldalán! 
Horváth Tibor

KIVÁLÓ VÉLEMÉNYT MONDTAK NAGYKŐRÖSRŐL 

A NEMZETKÖZI SZAKEMBEREK!

Nemzetközi szakmai delegáció járt városunkban – részletek előző lapszámunk-
ban, valamint az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán


