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2019. július 19.

Élõ legendák a
DobMánia táborban

A fõszervezõ Bordás József a tábor megnyitóján dr. Czira Szabolcs polgármesternek
köszönte meg azt a lehetõséget, hogy a
DobMánia tábornak immáron 5. alkalommal ad helyszínt Nagykõrös.
További részletek lapunk 7. és 9. oldalán!

Ingyenes információs lap

FOLYTATJUK!

MEGTÖRTÉNT AZ ALÁÍRÁS:
INDULHAT A KECSKEMÉTI ÚTI JÁRDAÉPÍTÉS ÉS
A PIAC KÖRNYÉKI UTCÁK FELÚJÍTÁSA IS!

Július 11-én dr. Czira Szabolcs
polgármester és a közbeszerzésen nyertes, kivitelezést végzõ
nagykõrösi vállalkozást (EUÉPÍTÕ) képviselõ Simon János
ügyvezetõ aláírták a vállalkozói
szerzõdést. Ezzel hamarosan elkezdõdhet a Kecskeméti úti járda
építése is, az út mindkét oldalán a

megújult Városközponttól a Kálvin
térig, valamint a Piac környéki,
városi fenntartásban lévõ utcák
felújítása is. Tisztelettel kérjük az
érintett lakosok és az ott közlekedõk türelmét és megértését a felújítási idõszakra.
Ahogy ígértük: FOLYTATJUK!
Horváth Tibor

VIDÁM GYERMEKEK A HUMÁNSZOLGÁLTATÓ PROGRAMJAIN
Részletek lapunk 3. oldalán!
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A 2020-as költségvetés
a családokról és a gazdasági
eredmények megvédésérõl szól
A 2020-as költségvetés elfogadása azt mutatja, hogy az
országgyûlési
képviselõk
döntõ többsége egyetért a
családok megerõsítésére, az
elért gazdaság eredmények
megvédésére, az ország biztonságának fenntartására,
valamint az adócsökkentésre
és béremelésre épülõ gazdaságpolitika folytatásával.
(…)
A pénzügyminiszter kiemelte: a jövõ évi költségvetésben megvannak a források a családvédelmi program
minden elemének megvalósítására, így a babaváró támogatásra, a csok kedvezményes hitel lehetõségének
kiterjesztésére az otthonteremtési program további bõvítésével, a gyermekes családok jelzáloghitelének átvállalására, a nagycsaládosok
autóvásárlási programjára, a
folytatódó bölcsõde-fejlesztésekre és -építésekre, a
négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességére, illetve a nagyszülõi
gyed bevezetésére.
A program keretében a
költségvetés jövõre több
mint 197 milliárd forint támogatást biztosít a magyar
családoknak. A babaváró
program keretében mintegy
420 milliárd forint szabadon
felhasználható kamatmentes
hitelhez juthatnak a magyar
családok. Hozzátette: jövõre

tovább nõ a családok adókedvezménye, ez az elsõ
házasok kedvezményével
együtt várhatóan eléri a 358
milliárd forintot. A családi
adókedvezmények eredményeként 2011 óta összesen
mintegy 2 600 milliárd forint maradt a magyar családoknál. Jövõre a lakástámogatások összege megközelíti
a 300 milliárd forintot, ezzel
2010-hez viszonyítva megduplázta a kabinet a lakástámogatásra fordított összeget.
A pénzügyminiszter kiemelte, hogy tovább emelkedik a gyermekétkeztetésre
fordítható támogatás mértéke, 2020-ban már több
mint 82 milliárd forint áll
erre a célra rendelkezésre. A
2020/2021. tanévtõl a tankönyv ellátás teljesen ingyenes lesz, az erre fordított
összeg mintegy 14 milliárd
forintra emelkedik – tette
hozzá.
A nyugellátásokra fordítható költségvetési források
összege 2020-ban 136 milliárd forinttal nõ. A büdzsé
2,8 százalékos inflációval
számol, így ennyivel emelkednek a nyugdíjak és a
nyugdíjszerû ellátások 2020.
január elsejétõl, emellett a
kormány több mint 20 milliárd forintot különített el a
nyugdíjprémium kifizetésére, a gazdaság teljesítményé-

Gyász
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Dencsik Györgyné
sz. Csikány Julianna (1934)
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vel összhangban számíthatnak a nyugdíjasok a nyugdíjprémiumra.
A pénzügyminiszter arról
is szólt, hogy mivel az
eurózónában, és a világgazdaságban is a gazdaság lassulásának jelei mutatkoznak,
ezért a kabinet kidolgozta a
gazdaságvédelmi akciótervet. A kormány szándéka továbbra is az, hogy a magyar
gazdaság bõvülése a jövõben
is 2 százalékponttal meghaladja az unió átlagos növekedési ütemét. Ezzel összhangban a szociális hozzájárulási
adó ez év július 1-jétõl 2 százalékponttal, 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent
– fûzte hozzá.

Varga Mihály elmondta,
hogy emellett minden kiemelt szakpolitikai terület
lényegesen több forrásból
gazdálkodhat, oktatásra 645
milliárd forinttal, egészségügyre 770 milliárd forinttal,
az ország biztonságának
megõrzésére közel 800 milliárd forinttal lesz magasabb
összeg, mint a baloldal által
utoljára benyújtott 2010-es
költségvetésben.
A pénzügyminiszter kérdésre elmondta: a magyar állampapír plusz kibocsátása
sikertörténet, a legutolsó
adatok szerint eddig 1162
milliárd forintot vásárolt belõle a lakosság.
(MTI; kormany.hu)
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Élménydúsan telt a nyári
szabadidõs és prevenciós
programsorozat
A nyári szabadidõs és
prevenciós programsorozat
Nagykõrös Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg. Köszönjük minden támogató közremûködését és a segítõk
kitartó és lelkes munkáját!

A Nagykõrösi Humánszolgáltató Központ idén 7. alkalommal, 2019. június
17. és július 12. között rendezte meg nyári szabadidõs
és prevenciós programsorozatát. A napi 50, túlnyomórészt szociálisan rászorult általános iskolás korú
gyermek felügyeletét és
hasznos szabadidõ-eltöltését biztosította az intézményünk.
A programsorozat elsõdleges célja, hogy a szülõk
számára megkönnyítse általános iskolás gyermekük
felügyeletét, mindemellett
a gyermekek számára hasznos idõtöltést biztosítson a
nyári szünetben. A programsorozatban különbözõ
sport, kulturális, szórakoztató, kézmûves, valamint a
gyermekek társas kapcsolatainak bõvítését célzó lehetõségeket kínáltunk.
A nyári prevenciós program céljai között szerepelt
a gyermekek ismereteinek
bõvítése, szociális kompetenciáinak erõsítése.
Ennek fényében a gyermekek megismerkedhettek
a méhész szakma rejtelmei-

vel, valamint a Magyar
Honvédség Gripen vadászrepülõirõl is izgalmas részleteket tudtak meg. Oláh
Róbert geográfus természettudományos témában
tartott elõadásokat, továbbá a Pálfája Oktatásközpont által szervezett túrán
vehettek részt. A szociális
kompetencia erõsítéseként
a Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete tartott érzékenyítõ programot,
valamint Lunával, a terápiás kutyával izgalmas foglalkozásban volt részünk.
Luna egy retriever kutyus,
akinek ügyessége és okossága szinte határtalan. Felvezetõje nem más, mint Bacsó László rehabilitációs
kutyakiképzõ. A rendhagyó játékos fejlesztõ foglalkozáson a szociális képességek fejlesztése került elõtérbe.
Luna kutya produkcióját
– a szabadidõs programokon részt vevõ gyermekeket meglátogató – dr. Czira
Szabolcs polgármester is
személyesen megtekintette
– a szerk.
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Rácz Péter vezetésével bejártuk az „Arany-utat” és a
nagykõrösi
Református
templom tornyából megcsodálhattuk városunkat
madártávlatból. PallagiFarsang Beáta jóvoltából az
Arany-Tej Kft. tehenészetébe látogattunk el lovas kocsival, ahol a gyermekek betekintést nyertek a tehenészet mindennapjaiba. A városi moziban egy animációs
filmet néztünk meg, s a
gyermekkönyvtárban izgalmas vetélkedõn vettek részt
a gyermekek, ahol a kérdések az idén 175 éve született Arany László népmesegyûjtõvel
kapcsolatban
hangoztak el.

A zárónapon dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester jégkrémmel lepte meg a fiatalokat, akik nagy örömmel
fogadták a hûsítõ édességet.
Az egyik gyermek szülõje
pedig egy csodaszép tortával is megajándékozta a
résztvevõket, ami szintén
gyorsan elfogyott – a szerk.
Nagykõrösi Humánszolgáltató Központ
Tekintsék meg képgalériáinkat az Önkormányzati
Hírek Nagykõrös facebook
oldalán!
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SZÁLLODAFEJLESZTÉS NAGYKÕRÖSÖN!

A július 2-ai nemzetközi virágos verseny zsûri tagjai a Kinizsi, illetve
a Deák Panziókban voltak elszállásolva, mindkét panzióval nagyon
elégedettek voltak vendégeink. Ezúton is köszönjük a szállodák vezetõinek, hogy õk is hozzájárultak ahhoz, hogy maximális kényelemben
érezzék magukat a nemzetközi szakemberek és sikeres lehessen ez a

kiemelt projekt. A Kinizsi Panzió után a Deák Panzióban is nemrég
megvalósult a klimatizálás, most pedig javában tart az épület homlokzatának felújítása. Minden fejlesztéssel tesz egy lépést elõre Nagykõrös, ez is hozzájárul ahhoz, hogy városunk kiváló megítélése csak
tovább erõsödhessen.
Horváth Tibor

500 kilométer 40 forintból? IGEN!
Nagykõrösi diák is tagja volt a team-nek!

Nagykõrösi diák is indult a kecskeméti Kandó Electric csapatában, a Shell ECO Marathonon.
Kovács Dávid Attila és társai
csodálatos teljesítményt nyújtottak. A Kando Electric csapatában 16-19 éves srácok heteken
át éjt nappallá téve dolgoztak
azon, hogy olyan elektromos autót gyártsanak, ami akár 500
km-t is meg tud tenni. A részle-
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tekrõl a nagykõrösi diákot, Kovács Dávid Attilát kérdeztem,
aki lapunknak elmondta, hogy a
Kandó Kálmán Szakgimnázium
és Szakközépiskola csapata ebben az évben is részt vett a Shell
Eco Marathonon. „A verseny
Londontól délre került megrendezésre Weybridge-ben, a Mercedes-Benz Motor World-nél, július 1. és 5. között. A Marathon
lényege az energiahatékonyság,
nem a sebesség: egyetemek, fõiskolák – vagy mint a mi esetünkben, középiskolák – csapatai a
világ minden pontjáról érkeznek
egyéni jármûvekkel, azzal a céllal, hogy egy liter benzinnel,
vagy 1 kWh energiával a legnagyobb távot tudják megtenni.
Két kategóriában indulhatnak
jármûvek.
A jármûvekre a legjobban jellemzõ az, hogy a pilóta fekvõ
pozícióban foglalja el helyét. Iskolánk csapata, a Kandó
Electric is egy efféle Prototype

autóval rendelkezik, amivel a
2019-es szezonban 362 kilométert tettünk meg, egyetlen kilowattóra energiával! Ez a tavalyi
eredménnyel szemben egy szemmel látható fejlõdést jelent, amire bár büszkék vagyunk, de nem
elégszünk meg vele. Jövõre egy
ennél is jobb teljesítményt szeretnénk elérni. Az én szerepköröm a szervezõkkel való kapcsolattartást, a csapat tagjainak való
tolmácsolást, és egyéb ügyintézéseket foglal magába. Maga a ver-

seny egy felejthetetlen élmény
volt. Az a tudat, hogy a világ
szinte minden pontjáról vannak
jelen csapatok, akiket szintén
egy energiahatékony, környezetbarát jövõ képe visz elõre, hihetetlen.” – mondta el lapunknak
Kovács Dávid Attila.
Sok szeretettel gratulálunk a
Kandó Electric csapatának és
persze elsõsorban a nagykõrösi
diáknak, kívánva még sok szép
hasonló eredményt!
LV
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Levelesládánkból… EZ ERÕS LESZ!
„A Magyar Turisztikai Ügynökség
és a Virágos Magyarország verseny
képviselõi büszkék rá, hogy
város kategóriában Nagykõröst
mutathatták meg az európai
verseny szakembereinek”

A megbeszélések egyike, Barta Petra a kép jobb szélén

Dr. Czira Szabolcs polgármester az alábbi levelet kapta Barta Petrától, a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Virágos Magyarország projektvezetõjétõl, a

Nagykõröst a nemzetközi
versenyre felkészítõ bizottság tagjától, melyet
ezúton teszünk közzé, hiszen az elismerõ szavak
minden nagykõrösihez
szólnak:

„A Felkészítõ Bizottság nevében szeretném elismerésünket kifejezni azért a példaértékû összefogásért, elkötelezettségért és magas színvonalú
munkáért, amelyet a projektben résztvevõ összes
munkatárs tanúsított a versenyre való felkészülés során.
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Virágos
Magyarország verseny képviselõi büszkék rá,
hogy város kategóriában Nagykõröst mutathatták meg az európai verseny szakembereinek.
Bízunk benne, hogy együttmûködésünk folytatódik, és a közösen megkezdett munka gyümölcse beérik, tovább gazdagítva ezzel Nagykõrös
értékeit.”
Hirdetés
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JELENTÕS
TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS
VALÓSUL MEG AZ
ÚJ PIACCSARNOKNÁL!

Elkezdõdött a földmunka az
új nagykõrösi piaccsarnok
mellett, teljesen kicserélik a
Rákóczi iskola épületénél található régi trafóházat, mert
az nem tudja biztosítani a piac áramszükségletét, és július
22-én (hétfõn) egy teljesen új,
modern trafóház kerül a helyére. Július 22-re a környékre
áramszünetet is hirdettek, errõl írásos értesítést is kaptak
az érintett háztartások. Az
Önkormányzati Hírek megkérdezte Ragó Ildikót, a
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
vezérigazgatóját a témában,
aki elmondta:
„A DÉMÁSZ a jelenlegi
rendszeren nem tudott nagyobb teljesítményt kiadni,
csak 3-szor 63 A-t (amper).
Ez kevés ahhoz, hogy a piacra
beköltözõ, nagyobb teljesítményt fölvevõ üzletek is
áramhoz jussanak, illetve nekünk is elektromos a fûtésünk.
A piaccsarnokra elméletileg
3-szor 40 A lesz szükség, ez
látja el a teljesítményigényt,
melybe a téli fûtés, a gépészet stb. tartozik bele, vagyis
csak a csarnok üzemeltetése.
Ezen felül vannak még az üzlettulajdonosok, és míg egy háztartásnál az energiaigény eloszlik, itt egyszerre jelentkezik az
energiaigény, a heti piaci napo-

kon fõleg. Nagyobb teljesítménynek kell rendelkezésre állni, ezért is kerül sor a trafócserére is, melyet a DÉMÁSZ végez, és így fognak tudni nagyobb teljesítményt kiadni, ehhez szükség van új trafóra. Az
eddigi 3-szor 63 A-t 3-szor
200 A-re kértük növelni, ez
szükséges az árusok tevékenységének zavartalan biztosításához. Egy felmérõ levél kiment,
és ezt most, az üzemeltetés ismeretében már el tudjuk végezni, amíg nem tudtuk, ki menynyi áramot fog ténylegesen
használni, addig ezt nem tudtuk
meglépni. A beépített berendezések felmérése most teljes körûen megtörtént, és ez alapján
kértük a teljesítménynövelést.
Ez a fejlesztés is az árusokért
lesz, az a célunk, hogy mindenki a tevékenységét nyugodtan,
kényelmesen tudja végezni.
A trafócserére július 22-én kerül sor, azonban kábelcsere is
lesz, egy vastagabb kábel kerül
a földben lefektetésre, illetve a
fõelosztó szekrény bõvítése is
megvalósul.”
Kérjük az érintett területen
fokozott figyelemmel közlekedjenek, az áramszünet idejére a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését kérik. Köszönjük!
Horváth Tibor
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Igazi nyári
idõnk lesz

Az idõkép.hu adatai szerint az elkövetkezõ héten igazán
nyári, kánikulában bõvelkedõ, ugyanakkor zivatarokkal
tarkított lesz idõjárásunk Nagykõrös térségében. Szerencsére az éjszakai lehûlés nem marad el, így kevésbé visel
meg bennünket a napközbeni magas hõmérséklet.
LV

ÚJABB GYÕZELEM!

Megkezdõdött a Kinizsi
székházépítése

Ahogyan lapunk beszámolt róla, jelentõs TAO támogatásból
és önkormányzati önerõbõl
épülhet meg a Kinizsi SE új
székháza. A munkálatokhoz
szükséges 190 millió forintos
önerõt, dr. Czira Szabolcs polgármester javaslatára, Nagykõrös Város Önkormányzata
megszavazta.
Korábban Sohajda Márk, a
Kinizsi SE elnöke lapunknak
elmondta, hogy náluk mintegy
210 gyermek sportol, így a Ki-

nizsi SE-nek a
legnagyobb a tömegbázisa a sportegyesületek közül Nagykõrösön. Nagyon sok
embert érint a
beruházás közvetlenül, de közvetve is, hiszen
Nagykõrös büszkesége lehet az új
székház, melynek szolgáltatásait többek közt a Csónakázótó környékén sportolók is
igénybe vehetik.
A közbeszerzési eljárás a
tárgyban sikeres volt, megtörtént a munkaterület átadása a
nyertes vállalkozás munkatársai részére. A napokban a kivitelezõ cég nagy erõkkel vonult
fel a helyszínen, jelenleg már
folynak az elõkészítõ munkálatok.
LV

Hirdetés
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VÉGRE AZ ELLENZÉK IS ELISMERTE:

A VÍZIKÖZMÛ TÁRSULATNAK
KELL KIFIZETNIE A CSATORNAPÉNZT!

A június végi képviselõ-testületi ülésen dr. Czira Szabolcs polgármester pontot
tett a csatornaügy azon kérdésére, hogy kinek is kell
visszafizetnie a csatornapénzt. Úgy, mint a 94 ezer
forinttal is történt, a Víziközmû Társulatnak kell fizetnie, kiutalnia az érintetteknek, ahogy ezt a város
vezetése eddig is mondta.
Annyi elõrelépés történt,
hogy most már az ellenzék
JOBBIK-MSZP része, Zágráb, Tornyi és László is osztja a polgármester álláspontját, õk is aláírták ugyanis azt
a nyilatkozatot, melyben
egyértelmûen ki lett mondva: a Víziközmû Társulat fizesse vissza a pénzt az embereknek, ahogy azt korábban
is megtette a 94 ezer forint
vonatkozásában.

Dr. Czira Szabolcs polgármester és a FIDESZ-KDNP
frakció végig következetes
volt a kérdésben, bármelyik
Önkormányzati Hírek lapszámot vesszük elõ korábbról, ezt olvashattuk: amit
ígértünk, teljesítettük, elkészült a csatornaberuházás,
több mint 50 utat aszfaltoztunk le, ahol eddig földes út
volt és támogatásként

557 millió forintot adtunk a Víziközmû Társulatnak, akik ezt kiosztották a nagykõrösi
érintetteknek, azoknak
is, akik nem írtak alá
aláírásgyûjtõ ívet az ellenzéknek. Mi teljesítettünk, a Víziközmû Társulat
pedig teljesíteni fog, nekik
kell az általuk beszedett

pénzt visszaosztani az embereknek, nem pedig az Önkormányzatnak. Ezt erõsítette meg nyilatkozatában a
Képviselõ-testület is, melyet
aláírt Zágráb Nándor, Tornyi Béla és László Ferenc is.
Teljesen értelmetlen tehát
az aláírásgyûjtés, amit az ellenzék indított, hiszen éppen most nyilatkozták le õk
is, hogy a Víziközmû Társulatnak kell fizetnie, nem
az Önkormányzatnak. Semmilyen aláírásra, személyes
adat ellenzék részére történõ megadásra nincs szükség
ahhoz, hogy valaki pénzt
kapjon, hiszen ahogy írtuk, a 94 ezer forintot azok
is megkapták, akik nem
írtak alá az ellenzéknek.

Az furcsa, hogy legutóbb
pont az országgyûlési választás elõtt gyûjtöttek aláírásokat, amiket Volner Jánosnak adtak át, aki jelenleg
a Mi Hazánk képviselõje,
melyekrõl azóta sem tudunk
semmit, például, hogy hol
vannak a nagykõrösiek személyes adatait tartalmazó
ívek. Hová kerültek a nagykõrösi polgárok személyes
adatai, melyeket a Jobbik és
az MSZP szerzett meg?

Függetlennek álcázzák
magukat az aláírásgyûjtõk, holott valójában a JOBBIK-MSZP
emberei. Ez nagyon
veszélyes, ezért senki
ne írjon alá semmit az
ellenzéknek, mert nem
tudjuk biztosan, hová
fognak kerülni és mire
fogják felhasználni az
így megszerzett személyes adatokat!
Horváth Tibor

„Köszönjük Bordás József, köszönjük Nagykõrös!”
A Kõrösi Zenés Esték és a DobMánia tábor zárónapján beszélgettünk a táborozó gyerekek szüleivel. Mindannyian elismerõen szóltak Bordás József és a tanárok kiváló szakmai munkájáról, és hálásan köszönik meg nekik, valamint a fellépõ sztároknak azt a segítséget, melyet gyermekeik kaptak a tábor idején.

Külön köszönik Nagykõrös Város lakosságának, hogy befogadták õket, hogy ilyen sokan látogatták az esti ingyenes koncerteket és ezzel segítették a dobos gyerekek fellépését.
A szülõk elismerõen beszéltek a nagykõrösi lakosokról,
akik szeretettel fogadják õket mind a táborban, mind pedig az utcákon, tereken, üzletekben. „Köszönjük Bordás
József, köszönjük Nagykõrös!”

A szülõkkel készített interjúkat késõbbi lapszámainkban olvashatják!

LV
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Köszönjük a lakosság
támogatását, mert közösen
lehetünk büszkék elért
eredményeinkre!

Nagy Balázs települési képviselõ, szakbizottsági elnök
napirend elõtt szólalt fel a
2019. június 27-i képviselõtestületi ülésen.
Emlékeztetett, hogy: „folytatjuk azt a munkát, amit az
elõzõ ciklusokban elkezdtünk, a Város fejlõdését, építését. Az elõzõ ciklusokban
megépült és megújult a Városközpont, a Szabadság tér,
Széchenyi tér, Deák tér, felújításra került a Vasútállomás elõtti tér. Megépült a
kerékpárút Katonatelep és
Nagykõrös között, megújult
a Csónakázó tó, megtörtént
a Cifrakert elsõ ütemének
felújítása, a Piac elsõ ütemének kivitelezése, a Ceglédi
úton valóságos Városközpont
épült, felújításra került a Tímárház, megújult és szépült
a Postapalota, de egyházaink
közremûködésével felújításra kerültek templomaink is.
Mi nem ígértünk, azt mondtuk, hogy FOLYTAT-

JUK, és FOLYTATTUK! A teljesség igénye
nélkül, az elmúlt öt évben
megtörtént a Cifrakert má8

sodik ütemének kivitelezése,
felújítása, a múzeum teljes
rekonstrukciója. Bátran ki
merem jelenteni, hogy országosan, de európai szinten is
az elsõk között szerepel.
A kor legmodernebb technikai kivitelezése, így megõrizve, bemutatva a múltat a
mai nemzedék számára.
Megújult a Hõsök tere, gyarapodott egy Arany Jánosnak
és Családjának emléket állító
szoborral. Megépült a Piaccsarnok, kiemelendõ, hogy
ebben a választási ciklusban
közel 100 utca lett megépítve szilárd útburkolattal,
hogy javítsuk a lakosság
közlekedési feltételeit.

Ezzel szemben mit ígért
az ellenzék? A Jobb
Nagykõrösért Egyesület
a választások elõtt konzervgyárat ígért, hazudott. A konzervgyár
azóta sem épült meg,
pedig, ha valóban akarták volna, akkor megépülhetett volna. Mit
tett az ellenzék? A Városért semmit! Ellenben
a Jobb Nagykõrösért
Egyesület
alelnöke,
Zágráb Nándor, aki jelenleg a Jobbik helyi elnöke, és az összefogás
polgármester-jelöltje,
saját karrierjét egyengette. Addig mesterkedett, amíg a Jobb Nagykõrösért
Egyesület
egyetlen képviselõjét eltávolította, és helyére
került, mert ettõl öncélú politikai hasznot re-

mélt. Öt év alatt azon
dolgozott, hogyan tudja
lejáratni a Város vezetését, folyamatosan hazudott, lázított, mindig
csak anarchiát akart,
azon dolgozott, hogy
tudja a lakosság egyes
rétegeit szembeállítani
egymással, saját politikai haszonszerzés céljával.
MSZP? Az a párt, amelyik
kormányzása alatt csõd szélére taszította az országot.
Helyi elnöke László Ferenc
az elmúlt 5 év alatt a városvezetés munkáját nem segítette, szavazataival legtöbbször nem támogatta vagy
gátolta a Város fejlõdését,
mivel jövõképe, elképzelése
nincs. Összefogást hirdetve
összeáll a városban nem létezõ pártokkal, fõleg a 7%
alatti Jobbikkal, megint
csak politikai haszonszerzés
céljából, a Város fejlõdése
kicsit sem érdekli. A Jobbik
és az MSZP, mint tûz és
víz.”

Nagy Balázs megköszönte
mindazt a támogatást, amit a
FIDESZ-KDNP képviselõ
csoportja kapott a lakosságtól.
„Közösen lehetünk büszkék
az elmúlt önkormányzati
ciklusban megvalósult város
építése és fejlõdése terén elért eredményekre, mert az
Önök támogatása nélkül
nem jöhetett volna létre.

Jön az október, jönnek
az önkormányzati választások, arra kérek
mindenkit, menjen el
szavazni. A szavazófülkében döntse el, hogy a már bizonyított, jövõképpel rendelkezõ, nyugodt, kiegyensúlyozott városfejlesztést és
építést elõsegítõ városvezetésre szavaz, vagy egy elképzelések nélküli hazug, saját
karrierjüket szem elõtt tartó,
szedett-vedett bukott pártokból összeállt, politikai
erõt támogat” – fejtette ki a
képviselõ.

Hirdetés

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

29-09.qxd

2019.07.17.

12:10

Page 9

Élõ legendák a DobMánia táborban
A fõszervezõ Bordás József a
tábor megnyitóján dr. Czira
Szabolcs polgármesternek
köszönte meg azt a lehetõséget, hogy a DobMánia tábornak immáron 5. alkalommal ad helyszínt Nagykõrös. A rendezvénysorozatot Nagykõrös Város Önkormányzata is jelentõs
anyagi támogatásban részesíti évrõl évre, melynek köszönhetõen öt ingyenes esti
koncertet láthat és hallhat a
nagykõrösi közönség, melyeken sztárvendégek lépnek fel
a tábor ifjú dobosaival.
A nyitó koncerten Király
Viktor énekes lépett fel, errõl részleteket elõzõ lapszámunk 8. oldalán olvashatnak. Radics Gigi énekesnõ
volt a DobMánia tábor vendége a második napon, aki
világszínvonalon énekelt. A
koncert tömegeket vonzott a
Toldi iskola udvarára, fantasztikus volt a hangulat.
A harmadik estén Vitáris
Iván fiatal tehetséggel és
roppant népszerû rock zenésszel fergetegeset zenéltek
a táborozó gyerekek. A közönség pedig igazán kiválóan
érezhette magát a csaknem
kétórás programon, ahol a
rock volt fõszereplõ, no meg
Iván, aki erõs, mély hangorgánumával és remek humorával bûvölte el a jelenlévõket.
A X. DobMánia tábor,
Kõrösi Zenés Esték Rendezvénysorozatának fõszervezõje, Bordás József csütörtök
este ismét illusztris sztárvendéggel örvendeztette meg az
ifjú dobosokat és a közönséget, frenetikus koncertet
adott ugyanis Oláh Gergõ.
A záró napon szuper
hangulatot teremtett Nádor
Dávid koncertje is, nemcsak a
sátor, de a sörpadok is teljesen megteltek érdeklõdõkkel,
mely mutatja, hogy nagy
igény van a minõségi elõ-

adókra, zenére Nagykõrösön.
Bordás József alapító-fõszervezõ köszönetet is mondott a
város vezetésének és az iskola
vezetõségének is, hogy immár
5. éve itt tudják megrendezni
a tábort és a koncerteket és
Nagykõrös befogadta õket.
Tekintsék meg képeinket,
korábbi videóinkat is, az
Önkormányzati Hírek facebook oldalán.
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NAGYKÕRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI VII.

A tanév végéhez közeledvén az
idei évben is elismerõ oklevelet
vehettek át a városunk iskoláiban
tanuló azon diákok, akik Nagykõrös hírnevét nagyszerû tanulmányi vagy sportteljesítményükkel öregbítették. A több mint
húszéves hagyomány nyomán az
idén is több száz diák vehette át
dr. Czira Szabolcs polgármestertõl az egyéni, illetve csapatban elért kimagasló teljesítményéért járó elismerést.
Lapunk az idei évben is iskolánként közli a kiváló diákok névsorát.
Ebben a lapszámban a Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola
kiváló diákjai szerepelnek:
Barta Gábor: Csaba Béla Emlékverseny, Szeged országos III. hely;
Zsoldos Zsolt Emlékverseny,
Kecskemét országos V. hely, Német nyelvi tanulmányi verseny
megyei III. hely; Bende Dorina:
Kossuth Szövetség történelem
esszéíró pályázata országos II.
hely, Angol nyelvi tanulmányi
verseny megyei III. hely; Botocska
Zsófia: MLTSZ Európabajnokság, Brasso nemzetközi II. hely,
Amita Dance Jam, Budapest országos II. hely, MLTSZ Országos
Bajnokság országos II. hely; Cseh
Dominik Áron: Diákolimpia Judo
országos I. hely; Csõke Dániel:
Szentesi Multimédiás Bibliaismereti verseny országos IV. hely, Városi Hangszerszóló Verseny-trombita városi I. hely; Deák Ákos Lajos: Kossuth Szövetség történelem
esszéíró pályázata országos II.
hely, Jászok története, történelem
verseny megyei I. hely; Deák Botond Gyula: Kossuth Szövetség
történelem esszéíró pályázata országos II. hely, Jászok története,
történelem verseny megyei I.
hely; Fekete Boglárka: Budapest
Íjász Bajnokság országos I. hely,
Történelmi Teremíjász Bajnokság
országos I. hely, Régiós Terepíjász
Verseny országos I. hely, Hon- és
népismereti tanulmányi verseny
megyei I. hely; Fogarasi Fanni Erzsébet: Kossuth Szövetség történelem esszéíró pályázata országos
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I. hely, Német nyelvi tanulmányi
verseny megyei III. hely; Füle
Barbara Katalin: Komplex tanulmányi verseny megyei III. hely;
Gulyás Patrícia: MLTSZ Országos Bajnokság országos III. hely,
MLTSZ Európabajnokság, Brasso
nemzetközi I. helyezet, Amita
Dance Jam, Budapest országos I.
hely, Torna Diákolimpia Megyei
Döntõ, II. korcsoport megyei I.
hely, Arany Kupa, országos tornaverseny megyei I. hely; Horváth
Luca Zita: Szép magyar beszéd
verseny országos III. hely, Zsoldos Zsolt Emlékverseny, judo, ifjúsági és serdülõ kategóriában országos I. hely, Judo Euro League,
és Felnõtt férfi-nõi országos rangsorverseny országos II. hely, Atom
judo kupa, Paks, és Budapest Kupa országos III. hely, Angol nyelvi
tanulmányi verseny megyei III.
hely; Kozma Sándor: Szentesi
Multimédiás Bibliaismereti verseny országos IV. hely, Hon- és
népismereti tanulmányi verseny
megyei III. hely; Máthé Melinda
Adrienn: Kossuth Szövetség történelem esszéíró pályázata országos II. hely, Angol nyelvi tanulmányi verseny megyei III. hely; Mészáros-Kiss József: Oros Honvéd
Kupa országos I. hely, Nemzetközi Budapest Kupa országos VII.
hely, Rákóczi Judo Kupa, Szolnok
országos I. hely; Nagy Blanka:
Minden Ké(P)pen Nagykõrös, fotópályázat városi I. hely; NyúlTóth Zsanett: Kossuth Szövetség
történelem esszéíró pályázata országos I. hely; Olasz Brigitta: Angol nyelvi tanulmányi verseny
megyei II. hely; Ragó Noémi:
Csaba Béla Emlékverseny, judo I.
hely, Solti Tavasz Judo Kupa I.
hely, Oros Honvéd Kupa I. hely;
Sallai Anett: MLTSZ Európabajnokság, Brasso nemzetközi II.
hely, Amita Dance Jam, Budapest
országos II. hely, MLTSZ Országos Bajnokság országos II. hely,
Torna Diákolimpia Megyei Döntõ, III-IV. korcsoport megyei III.
hely, Arany Kupa, országos tornaverseny megyei II. hely, Helytörténeti verseny városi I. hely;

Sallai Gergõ Sándor: Diákolimpia Judo országos I. hely; Sárvári
Szófia: A víz csodája c. rajzverseny országos II. hely, Torna Diákolimpia Megyei Döntõ, I. korcsoport megyei I. hely, Arany Kupa, országos tornaverseny országos III. hely; Surin Sebestyén: Diákolimpia Judo országos I. hely;
Szabó Kálmán: Kossuth Szövetség történelem esszéíró pályázata
országos I. hely, Országos tanulmányírói pályázat országos I.
hely, Német nyelvi tanulmányi
verseny megyei III. hely, Jászok
története, történelem verseny megyei I. hely; Szécsény Mercédesz:
Torna diákolimpia megyei döntõ,
egyéni összetett megyei I. hely,
Torna Diákolimpia Megyei Döntõ, II. korcsoport megyei I. hely,
Arany Kupa, országos tornaverseny megyei I. hely; Szúnyogh
Márk Zoltán: Kossuth Szövetség
történelem esszéíró pályázata országos I. hely, Helytörténeti verseny I. hely városi I. hely; Tóbi
Tímea: Torna diákolimpia megyei
döntõ, egyéni összetett megyei II.
hely, Torna Diákolimpia Megyei
Döntõ, I. korcsoport megyei I.
hely, Arany Kupa, országos tornaverseny országos III. hely; Tót
Nóra: Amita Dance Jam, Budapest országos II. hely, MLTSZ Országos Bajnokság országos II.
hely, Helytörténeti verseny városi
I. hely; Török Zita: MLTSZ
Európabajnokság, Brasso nemzetközi II. hely, Amita Dance Jam,
Budapest országos III. hely,
MLTSZ Országos Bajnokság országos VII. hely, Minden
Ké(P)pen Nagykõrös, fotópályázat városi I. hely; Valkai Alíz:
Kossuth Szövetség történelem
esszéíró pályázata országos I.
hely; Varga Petra: Kossuth Szövetség történelem esszéíró pályázata országos II. hely; Zsarnai
Máté: Mogyi Kupa, Baja, judo országos I. hely, Molnár Franciska
Emlékverseny, Mórahalom, judo
országos I. hely; Zsarnai Zsolt:
Csaba Béla Emlékverseny, judo,
Szeged országos I. hely, Solti Tavasz Kupa, judo Molnár Franciska

Emlékverseny, judo országos II.
hely, Kõrös Judo Kupa, judo,
Oros Honvéd Kupa, judo országos III. hely, Hon- és népismereti
tanulmányi verseny megyei II.
hely; Pintér Ida Dorka: Angol
nyelvi tanulmányi verseny megyei
III. hely; Danka Fanni: Helytörténeti verseny városi I. hely; Nagy
Benjamin Marcell: Hon- és népismereti tanulmányi verseny megyei I.; Verebes Vivien: Hon- és
népismereti tanulmányi verseny
megyei II. hely; Dencsik Krisztina: Hon- és népismereti tanulmányi verseny megyei III. hely, Német nyelvi tanulmányi verseny
megyei III. hely; Német Eugénia:
Hon- és népismereti tanulmányi
verseny megyei III. hely; Biczó Bianka, Palotai Marcell: Német
nyelvi tanulmányi verseny megyei
III. hely; Budai Csaba, Kovács
Noémi, Patik Zsolt: Német nyelvi
tanulmányi verseny megyei III.
hely; Rostás Orsolya, Erdélyi
Nerina, Kis-Juhász Dániel: Német nyelvi tanulmányi verseny
megyei III. hely; Benyik Dániel,
Kiszel Attila, Tóth Viktória: Német nyelvi tanulmányi verseny
megyei III. hely; Gál Viktória,
Asztalos Liliána Zorka, Ajtai
Vanessza Borbála, Kovács Laura,
Guttyán Gréta: Torna Diákolimpia Megyei Döntõ, I. korcsoport
megyei I. hely, Arany Kupa, országos tornaverseny országos III.
hely; Valkai Natália, Pletser Fanni, Kiss Mirella, Rostás Tifani,
Bodzsár Linett, Bodzsár Atina:
Torna Diákolimpia Megyei Döntõ, II. korcsoport megyei I. hely,
Arany Kupa, országos tornaverseny országos I. hely; Buzsák
Dorina, Pletser Lilla, Hertling
Viktória, Fülep Fanni, Pap Dominika: Torna Diákolimpia Megyei
Döntõ, III-IV. korcsoport megyei
III. hely, Arany Kupa, országos
tornaverseny országos II. hely.
Gratulálunk!
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Autókölcsönzõ Nagykõrösön? IGEN!
Új szolgáltatást vehet igénybe Nagykõrös város lakossága
A növekvõ lakossági igényeknek megfelelõen új
szolgáltatással bõvült a
nagykõrösi gazdasági paletta. Mostantól már Nagykõrösön is lehet gépjármûvet
bérelni. Ennek kapcsán beszélgetett lapunk Kis Nórával, a Car Rental Nagykõrös
társtulajdonos ügyvezetõjével.
„Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót. Tõsgyökeres nagykõrösi lakos vagyok, jelenleg is itt élek. Szeretnénk egy egyedülálló exkluzív szolgáltatást nyújtani a
lakosoknak személygépjármû és kistehergépjármû
bérlési szegmensben. Tudomásom szerint városunkban
nem volt eddig ilyen jellegû
szolgáltatás.” – mondta el lapunknak Kis Nóra, akitõl azt

is megtudhattuk, hogy a flottában személygépjármûvek
és kistehergépjármû is van.

„Próbáltuk a lehetõségeink
és az ár – érték szerinti márkát kiválasztani, de fõként a
bérlõink biztonsága és a
gépjármûveink megbízhatósága volt a szempont.
Ezért a Mercedes által gyártott Smart Four For (korábban év biztonságos autója)
és Volkswagen Transporterre esett a választás. Fõként a
Facebook-on létrehozott oldalunkon keresztül bérelhetõk gépjármûveink, az idõpontfoglalás alkalmazásban,
de az üzenetekre és hívásokra is igyekszünk azonnal válaszolni. Flottánk a Kecskeméti úton, a Mobil Petrol benzinkút parkolójában található, az átadás és a vissza-

FIGYELEM!!!

„Tehetséggondozást Kiszélesítô
Ösztöndíj” pályázat

adás is ott történik. Mind-

ezek mellett reptéri
transzfer, illetve reptéri
bérautó átadással is
bõvítettük vállalkozásunk tevékenységi körét. Ne feledjék, ha gépjármûvük szervízben van, vagy
csak személyautóra vagy kisteherautóra van szükségük,
akkor keressék a Car

Rental Nagykõröst! Árainkat megtalálják a Facebook
oldalon.” – mondta el lapunknak Kis Nóra társtulajdonos ügyvezetõ.
Szerkesztõségünk és Olvasóink nevében is sok sikert és
sok bérlõt kívánunk a nagykõrösi új vállalkozásnak!
(X)

Megkezdõdött a fejlesztés
a Vásártéren

Nagykôrös Város Önkormányzata 2019/2020. tanévre szóló

„Tehetséggondozást Kiszélesítô Ösztöndíj”
pályázata
a kiemelkedôen tehetséges általánosés középiskolás tanulók részére

Benyújtás határideje:
2019. szeptember 15.
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykôrös Város Önkormányzat polgármesteréhez (2750 Nagykôrös, Szabadság tér 5.).
A részletes pályázati kiírás, valamint a pályázati
adatlap megtalálható az Önkormányzat honlapján
(www.nagykoros.hu), vagy átvehetô a Nagykôrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykôrös, Szabadság tér 5.)
29. sz. irodájában.
XIV. évfolyam, 29. szám • 2019. július 19.

Nagykõrös Város Önkormányzata mintegy 50 millió
forintos pályázati támogatást
nyert a nagykõrösi Vásártér
fejlesztésére, kiszolgáló épület
létesül. A fejlesztés összköltsége nettó 83.697.050 forint,
bruttó 106.295.253 forint. A
beruházást a nagykõrösi Vásárok rendkívüli népszerûsége,
sok ezres látogatottsága tette
indokolttá. Az ország egyik
legnagyobb Vásárait szervezik

meg hónapról hónapra Nagykõrösön. Ezt felismerve, dr.
Czira Szabolcs, Nagykõrös város polgármesterének javaslatára került benyújtásra a pályázat. A fejlesztés a területen
megkezdõdött, a közbeszerzés
után a nyertes kivitelezõ az EU
Építõ Kft., mely már fel is vonult a területen. A tervek szerint a létesítmény még az idei
esztendõben elkészül.
LV
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FELHÍVÁS

Önkormányzati Hírek

A szúnyogirtó szer élõlényekre és az emberre ártalmatlan,
közterületi használata engedélyezett. A gyérítési munkákat kisteherautón elhelyezett
melegködképzõ géppel végzik. A felhasznált szúnyogirtó
szer emberre, melegvérû állatra, növényre veszélytelen.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõ cég Magyarország Kormánya megbízásából kémiai
szúnyoggyérítési munkát végez. Ez az önkormányzat részérõl
semmiféle kiadással nem jár.
A szúnyoggyérítés 2019. 07. 18-án, napnyugta utáni idõszakban történik.
Tartaléknapok: július 19. és 20.
Módszer: földi kémiai irtás.
A szúnyoggyérítési munkát az OEK által engedélyezett
DELTASECT 1,2 ULV nevû szúnyogirtó szerrel végzik el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a
melegköd képzése zajjal és
nagy mennyiségû fehér füstszerû anyag megjelenésével
jár. A köd a légtérbe bocsátása után 10-15 méter vastagságban elterül a levegõben a
talajszint felett, és kedvezõ
idõjárás esetén hosszabb ideig
is érzékelhetõ. A ködöt alkotó
parányi szemcsék gyérítik a
vérszívókat. A néhány órával
a köd eloszlását követve, a hatóanyag lebomlik!
Kérjük a lakosságot, hogy a
jelzett idõpontban az ablakokat csukják be. Az esetleges
erõs zaj miatt szíves elnézésüket kérjük.
Felhívom a méhészek figyelmét, hogy a kijuttatott szúnyogirtó szer MÉHEKRE VESZÉLYES, ezért kérjük a méhészeket, hogy a méheket ennek megfelelõen kezeljék, s a
méhek biztonsága érdekében
a szükséges intézkedéseket tegyék meg!
Nagykõrös
Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Iroda

ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006.
nyilvántartásba vételi szám
alapján Nagykõrös Város
Önkormányzata
Kiadó címe: 2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5.
Tel.: 53/550-300
Fax: 53/351-058
E-mail:
tanacsado@nagykoros.hu
Felelõs szerkesztõ:
Szapora István,
a szerkesztõbizottság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák:
Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Papp Tibor
ügyvezetõ igazgató
Web: www.mhk.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írások,
képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztõbizottság
vagy a jogtulajdonos
engedélyével történhet.
Lapzártánk idõpontja:
hétfõ 12 óra.
Hirdetés

„ÉLNI JÓ” TERÁPIÁS
KEZELÉSEK
• Szorongás, pánik, fóbiák
kezelése
• Párkapcsolati problémák
– válás
• Vezetõ beosztásúak
stresszkezelése
• „Kamasz gondok”
– tanulási nehézségek
• Nehéz élethelyzetek
stresszkezelése
• Hatékony fogyókúra
F. Deákné Balla Adrienn
asztrológus – kineziológus
Tel.: 06-20/2-674-846
www.lelkiegyensuly.hu

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. július 15-tõl
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 06-53/552-114
2019. július 22-tõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 06-53/350-366
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

12

Orvosi
ÜGYELET
telefonszáma:

53/350-377

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

8999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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Nagykõrösi Birkózó Tábor

A tábor június 24. és 28. között zajlott közel hatvan 9 és
14 éves fiatal birkózó palántával, a Közép-Magyarországi régió szinte összes klubjának részvételével.
A Nagykõrösi Birkózó Egyesülettõl csak néhány gyermek vett részt, de bízunk a jövõben!
A tábor során napi 2 edzésen vettek részt a gyerekek,
az egyik szabad délután pedig közös bográcsozáson kapcsolódtak ki.
Az edzõi stáb: Kiss Károly Dunaferr vezetõedzõ, Pap
Attila CVSE, Molnár László Abony, Kottes Pál és Szabó

Patrik Sziget SC és jómagam (Sárosi Tibor edzõ, Nagykõrösi Birkózó Egyesület – a szerk.).
Munkánkat többször ellenõrizte Szõnyi János mesteredzõ, aki a Magyar Birkózó Szövetség megbízásából volt
velünk. Szerencsére meg volt elégedve mindennel.
Házigazdaként jelesre vizsgáztunk.
Sárosi Tibor Nagykõrösi Birkózó Egyesület
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!

MOZIMÛSOR
2019. július 18.
18 óra Pókember: Idegenben (színes, szinkronizált, amerikai
sci-fi, akció vígjáték, kalandfilm)
20 óra Yesterday (színes, szinkronizált, angol zenés vígjáték)
2019. július 19.
18 óra Yesterday (színes, szinkronizált, angol zenés vígjáték)
2019. július 20.
14 óra Toy Story 4 (színes, szinkronizált, amerikai animációs
kalandfilm)
16 óra A kis kedvencek titkos élete 2 (színes, szinkronizált,
amerikai animációs kalandfilm)
18 óra Yesterday (színes, szinkronizált, angol zenés vígjáték)
20 óra Pókember: Idegenben (színes, szinkronizált, amerikai
sci-fi, akció vígjáték, kalandfilm)

18 óra Yesterday (színes, szinkronizált, angol zenés vígjáték)
20 óra Pókember: Idegenben (színes, szinkronizált, amerikai
sci-fi, akció vígjáték, kalandfilm)
2019. július 22.
16 óra Fájdalom és dicsõség (színes, spanyol nyelvû, spanyol dráma)
18 óra Pókember: Idegenben (színes, szinkronizált, amerikai
sci-fi, akció vígjáték, kalandfilm)
20 óra Yesterday (színes, szinkronizált, angol zenés vígjáték)
2019. július 23.
18 óra Pókember: Idegenben (színes, szinkronizált, amerikai
sci-fi, akció vígjáték, kalandfilm)
20 óra Yesterday (színes, szinkronizált, angol zenés vígjáték)

2019. július 21.

2019. július 25.

14 óra A kis kedvencek titkos élete 2 (színes, szinkronizált,
amerikai animációs kalandfilm)
16 óra Toy Story 4 (színes, szinkronizált, amerikai animációs
kalandfilm)

18 óra Übergáz (színes, szinkronizált, amerikai akció vígjáték)
20 óra Pókember: Idegenben (színes, szinkronizált, amerikai
sci-fi, akció vígjáték, kalandfilm)

További információ a www.korosikultura.hu honlapon, a Kõrös Art Mozi menüpont alatt, vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!
Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu
XIV. évfolyam, 29. szám • 2019. július 19.
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SZENIOR ÖRÖMTÁNC NAGYKÕRÖSÖN

SZENIORTÁNC = MOZGÁS + ÖRÖM + AGYTORNA
hogy ezzel a foglalkozással sok
embernek tudok javítani az
életminõségén és okozok sok
örömet.
A táncolást kíméletes sporttevékenységnek tekintem, miközben a gyönyörû muzsika
üdítõen hat a lelkünkre. Szeretettel várom azokat az
55 éven felettieket, akik ténylegesen tenni akarnak mentális és testi egészségükért.”

Hadat üzenünk a depressziónak és az öregkori elbutulásnak. Meg vagyunk gyõzõdve
arról, hogy az életnek csak addig van értelme, amíg az ember egészségét megõrizve nyitott és érdeklõdõ marad a világ dolgaira.
A „Szenior örömtánc” egy
egészségvédõ, és Magyarországon még új mozgásforma,
amely kifejezetten az idõsödõ
korosztálynak lett kitalálva,
az õ szervezetükhöz igazodik.
A Szenior örömtánc nem társastánc! Ezért nem kell hozni
táncpartnert, és nem kell hozzá elõzetes tánctudás sem.
A Szeniortáncban közösen,
csoportosan táncolunk. Tulajdonképpen egyszerû lépéseket
kapcsolunk össze különbözõ
kombinációban, kellemes zenékre, jó társaságban.
A Nagykõrösi Arany János Kulturális Központban
Szûcsné Gyöngyösi Ildikó
mindenkit vár szeretettel hétfõnként 14 órától 15.30 óráig
a SZENIOR ÖRÖMTÁNC
foglalkozásra. A csoport nyitott, így folyamatosan be lehet
kapcsolódni, s bár 2019. július 29-e után lesz egy rövid
nyári szünet, de szeptember
16-ától újra várnak minden
érdeklõdõt nagy-nagy szeretettel.
A SZENIOR
ÖRÖMTÁNCON LENDÜLETBE
JÖN A LÁB ÉS AZ AGY!

14

Nemcsak fizikai mozgás, hanem komoly agymunka is egyben, ezért késlelteti a demencia (melynek leggyakoribb fajtája az Alzheimer-kór) kialakulásának esélyét – ezért az
orvosok is jó szívvel ajánlják.
Karbantartja a fizikai és szellemi egészséget egyaránt. Ezt a
táncot ki kell próbálni ahhoz,
hogy megtapasztalhassuk, mit
érzünk utána: javítja a koncentrációt, az egyensúlyt, a memóriát, a koordinációt, az orientációt, a ritmusérzéket. A hétköznapokban észre fogjuk
venni egy idõ után jótékony
hatásait: hogy könnyebben
mozgunk, fittebbek vagyunk,
a lépcsõzés sem megerõltetõ,
és az agyunk is jobban mûködik. A Szenior örömtánc hatására életminõségünk javul!

ciója is fejlõdött mióta oda jár.
Rögtön tudtam, hogy én ezt a
mozgásformát amint lehet,
szeretném megtanulni és népszerûsíteni.
Azóta ez szerencsére meg is
valósult. Jelenleg 8 csoportnak
tartok rendszeresen Szenior
örömtáncot. Hiszek benne,

Kapcsolat:
Szûcsné Gyöngyösi Ildikó
(tel.: 06/20/910-89-31)
Facebook: Hello 60
e-mail:
gyongyosiildiko6@gmail.com
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK A SZENIOR
ÖRÖMTÁNCRA, CSATLAKOZZON ÖN IS!
Lejegyezte: Beretvás Judit

Hirdetés

„Szûcsné Gyöngyösi Ildikó
vagyok. Végzettségemet tekintve egészségfejlesztõ, mentálhigiénés szakember. 15 éve
néptáncolok, jelenleg is tagja
vagyok egy szenior néptánccsoportnak. A tánc és zene
minden formájára nyitott vagyok. Hiszem, hogy zene nélkül nem élhetünk teljes életet.
A szenior örömtánccal keresztanyám élménybeszámolóiból ismerkedtem meg.
Többször mesélt nekem egy új
mozgásformáról, ahol sokat
nevetnek, nagyon jó a zene, a
társaság és még a koncentrá-
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Országos sajtóban a nagykõrösi
Járvás Savanyúság, melynek mindig ízletes termékeit
megtalálják az új piaccsarnokban!
Járvás Miklós és felesége közel 40 éve üzemeltetnek savanyítót Nagykõrösön, és az
alapanyagok többségét maguk termesztik 13 hektáros
kertészetükben, a település
határában. Két fiuk és menyeik is velük dolgoznak, és
már az unokák is besegítenek.
Termékeik a lehetõ legkevesebb tartósítószert tartalmazzák, s a hõkezelt termékekkel
szemben megõrzik vitamin- és

tápanyagtartalmukat. Üzemük HACCP minõségbiztosítási tanúsítványa szavatolja a
folyamatos és ellenõrzött minõséget. Nyár elején a kovászos uborka, savanyú káposzta
és a vegyes vágott a legnépszerûbb. A csomagolt savanyúsággal a közeli bolthálózatokat
látják el, de távoli partnereknek is szállítanak, például a
Mátrában, Miskolc környékén,
Tiszafüreden.

A teljes cikket a https://magyarmezogazdasag.hu oldalán olvashatják el.
Forrás: magyarmezogazdasag.hu, fotó: Horváth Tibor

Nagysikerû Relevé Tábor

A Relevé Táncmûvészeti és
Táncsport Egyesület július 1–5ig szervezte tánc- és musical táborát az ipartestületi székházban. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is nagy volt az érdeklõdés, ahol a hét minden
napjára jutott bõven tennivaló
és elfoglaltság a gyerekeknek.
Horváth Melinda, az egyesület
vezetõje számolt be lapunknak
az együtt töltött napokról.
„Több mint 10 éve szervezzük
nyári tánctáborunkat, és elmondható, hogy évrõl évre egyre
nagyobb népszerûségnek örvend. Vannak, akik már évek óta
visszatérõ táborozók, de akadtak olyanok is, akik most ismerkedtek elõször a tánc mûfajával.
Külön öröm számomra, hogy

évrõl évre egyre több óvodás jelentkezik a táborunkba.”
– Hogyan telik egy nap a
tánc- és musical táborban?
– A tábor minden nap 8-16
óráig tartott, mely nemcsak a
táncról szólt, hanem egy kicsit a
színészkedésrõl, az éneklésrõl
is. A nagy érdeklõdésre való tekintettel korosztályos csoportokat alakítottunk ki, ahol mindenki a neki megfelelõ tudásanyagot kapta meg.
A csoportok óránként váltották egymást, tehát amíg az egyik
csoport táncórán vett részt, addig a másik csoport a színészet
rejtelmeivel
ismerkedhetett
meg. A tánc- és a színészfoglalkozásokon is egyaránt fejlesztõ,
kreatív feladatokat kaptak a

XIV. évfolyam, 29. szám • 2019. július 19.

gyerekek, ami mind a megjelenésüket, az önkifejezésüket és a
magabiztosságukat fejlesztette.
Ezenkívül a kreatív mozgásgyakorlatok, interaktív mesék, játékok nagyon jók a különbözõ tanulási zavarokkal küzdõ gyerekek számára is.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
az idén is az egyik legizgalmasabb játék a Titkos barát elnevezésû játék volt. A tábor nagyon komplex. Kézmûveskedtek is a táborozók, egyik délelõtt pedig a Cifrakertben csapatépítõ feladatok, játékok szórakoztatták õket.
– Kik segítették a tábor lebonyolítását?
– A színész foglalkozásokat
Mahalek Gábor színész, tanító

drámapedagógus, míg a táncórákat én tanítottam. A kézmûves foglalkozásban Radicsné
Papp Dóri és Radics Rebeka,
míg a Csapatépítõ napon Illésné
Szabó Erika volt a segítségemre. Az utolsó napon a résztvevõk egy bemutatóval kedveskedtek a szülõknek, így õk is
láthatták, valójában mivel is
foglalkoztak, mit is tanultak az
alatt az egy hét alatt gyermekeik, amit a táborban töltöttek.Ez
egy tánckoreográfiát jelent, a
színészfoglalkozás részérõl pedig énekléssel egybekötött jelenetet adnak elõ a gyerekek.
A táborban nagyon jól érezték
magukat a résztvevõk, remek
barátságok köttettek, mélyültek
el, hasznos, élménydús napokat
töltöttünk el, mindezt a kreativitás és mûvészet jegyében.
– Mik a további tervek?
– A tábort követõen egy
hosszabb szünet következik,
majd szeptember 3-án, szerdán
16-19 óráig tartjuk a beiratkozást a következõ tanévre. Az
idén szeretnénk egy teljesen
kezdõ, új ovis csoportot indítani, ahová sok szeretettel várjuk
a kicsiket. Az elsõ két hétben ingyenes, nyílt órák lesznek, ahol
a szülõk is megismerkedhetnek
azzal a csodálatos hangulattal,
ami a tánciskolát jellemzi.
15
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Nagykõrös a testvérvárosi delegációk szemével

A Möggyfesztivál idején fogadta városunk Espelkamp
és Szászrégen testvérvárosi
küldöttségeit. A záró vacsorát követõen arról kérdeztük
a delegációk vezetõit, milyennek látják Nagykõröst?

Espelkamp
Christel Senckel polgármester-helyettes: 2001-ben voltam elõször Nagykõrösön a
partnerségünk megköttetésének 10. évfordulóján. A
város akkori állapotát összehasonlítva a mostani állapotával, mindenképpen azt kell
mondanom, hogy fantasztikus mértékben fejlõdött a
város. A városháza elõtti
parkos, virágos tér, a múzeum, illetve a Cifrakert parkja virágai, kültéri bútorai nagyon mély benyomást keltenek az emberben, nagyon
szépek. Mikor az ember
Nagykõrösre érkezik, az elsõ
érzés, hogy beleszeret. Ez
egy hosszan visszanyúló történelemmel rendelkezõ város, én pedig egy fiatal törté-

nelmû városból jövök. A fõtér parkjai, a templomok, a
városháza, a gimnázium és
egyéb épületek impozáns
megjelenése nagyon kellemes érzést kelt az emberben.
Azt kívánom Nagykõrösnek, hogy a következõ 10, illetve 20 évben ugyanolyan
fejlõdésen menjen keresztül,
mint az elõbb említett idõszakban.
Matthias Tegeler, a közigazgatás felelõs osztályvezetõje: Espelkamp város képviseletében 2012-ben voltam
itt elõször, viszont egy
espelkampi
focicsapattal
több, mint 25 éve is jártam
itt. Már annak idején is nagyon tetszett nekem Nagykõrös, legjobban az emberek
kedvessége, vendégszeretete.
Azóta eltelt idõben gigantikus a város fejlõdése. Ezért
mély benyomást tett rám a
város szépsége, az épületek
keletkezése,
megújulása,
Nagykõrös építészeti kultúrája.

Szászrégen
Puscas Alexandru, a városi
tanács tagja: Elsõ látogatásomon vagyok Nagykõrösön, nagyon pozitív meglepetésként ért mindaz, amit a
városban láttam. Rendkívül
tetszett a múzeum és azon
kulturális programok, melyek a fesztiválon fogadtak
minket. Szintén szeretném
kiemelni a sok szép, jó állapotú régi épületet. A nagykõrösiek nagyon barátságo-

sak és segítõkészek, mindezekrõl, amit itt láttam, tapasztaltam beszámolok Szászrégen vezetõségének is. Nagyon örülök, hogy Nagykõrössel, mint testvérvárosunkkal ilyen hosszú ideje
tudjuk folytatni a kulturális
és más területeken való
együttmûködést. Nagyon jól
éreztem magam Nagykõrösön és biztos, hogy a jövõben még visszalátogatok a
városukba.

