30-01.qxd

2019.07.23.

12:15

Page 1

XIV. évfolyam 30. szám

2019. július 26.

Ingyenes információs lap

APRÓ KIS CSODA PEPCO nyílik

Nagykõrösön!

Hamarosan megnyit a SPAR Szupermarket mellett a népszerû áruházlánc nagykõrösi üzlete.
Már zajlanak a belsõ átalakítási munkálatok!
Fotó: LV

Varázslatos a Polgármesteri Hivatal kis udvara,
imádják a rigók és a galambok is ezt a kis oázist.

KÉZMÛVES CSALÁDI NAP
a Tímár Házban

KÖVESSE ÖN IS AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁT!
Horváth Tibor

FOLYTATÓDIK
A PIACFEJLESZTÉS!
További részletek lapunk 5. oldalán!

FONTOS FEJLESZTÉS
A VÁSÁRTÉREN
KULTURÁLT KÖRNYEZETET TEREMTENEK!
További részletek lapunk 3. oldalán!

Egész napos Kézmûves Családi Napot szerveztek a Tímár Házban 2019. július 20-án.
A rendezvényen nagykõrösi értékteremtõ kézmûvesek lepték meg a vendégeket.
További részletek lapunk 13. oldalán!
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FELHÍVÁS
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRE
Nagykõrös Város településrendezési eszközeinek teljes
körû felülvizsgálata kapcsán,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012 (XI. 8.)
Kormányrendelet 29/A.§ (5)

bekezdése alapján, az egyes
módosítási tételekre vonatkozóan kidolgozott településrendezési eszköz tervezetének
ismertetése és véleményeztetése céljából, összhangban a
településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló

88/2017. (VI.29.) számú önkormányzati határozatban
foglaltakkal 2019. augusz-

tus 8-án, 16.00 órakor az
Arany János Kulturális
Központ (Nagykõrös, Szabadság tér 7.) I. emeleti
Klubszobájában lakossági
fórum kerül megtartásra.
Az eseményre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A tervek elõzetesen is megtekinthetõk a település hivatalos honlapján, itt:
http://www.nagykoros.hu/
cikkek/20150915/
Telepulesfejlesztes
és ügyfélfogadási idõben
a Városházán
(Nagykõrös, Szabadság tér 5.),
a települési fõépítész
irodájában.

A biztonságot, a jövõt
és a növekedést szolgálja
a jövõ évi büdzsé
A 2020-as költségvetés a
biztonságot, a jövõt és a
növekedést szolgálja – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
csütörtökön, Budapesten, sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely az Országgyûlés által múlt héten elfogadott büdzsérõl közölte,
a családokra 224 milliárd,
az egészségügyre 184 milliárd, a nyugdíjakra 136
milliárd, az oktatásra 60
milliárd és a biztonságra

174 milliárd forinttal költ
többet jövõre az ország.

programok iránt továbbra
is jelentõs az érdeklõdés.

A hónap közepéig, július
15-ig 2400-an igényeltek
babaváró támogatást –
mondta Gulyás Gergely.
Ismertetése szerint a nagycsaládok autóvásárlási támogatására 5700 kérelmet
nyújtottak be, míg a jelzáloghitel elengedését július
10-ig 703-an kérték. Közölte, a július 1-jén indult

Gulyás Gergely szerint a
2030-as célkiûzések teljesítése esetében Magyarország
az egyik legjobban teljesítõ
ország az EU-ban. Nincs ellenünkre, hogy klímacélokat
tûzzünk ki 2050-re, de ahhoz hatástanulmányok, cselekvési tervek és költségvetési terv kell az EU részérõl
– mondta.
(MTI)

MEGEMLÉKEZÉS

Vincze Julianna
Halálának 10. évfordulójára
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál a rossznak és a jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.
Soha nem múló fájdalommal emlékezünk:
Gyuszi, fiaid: Adrián és Norbi, Anyósod, Apósod
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Se csatornapénzt, se új konzervgyárat
nem várhatunk az ellenzéktõl!
„Konzervgyárat, de hogyan?” címmel jelent meg a
HH honlapján 2014 szeptemberében egy írás dr. Ábrahám Tibortól, Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök egyesületi felettesétõl, melyben
ezt írta: „Számításaim szerint mintegy 150 fõvel indulna az új gyár, mely értelemszerûen legalább még 500 fõ
mezõgazdasági és ipari beszállítónak is adna munkát.
Ezt a gyárat nem a régi helyén kell felépíteni, melyet
már valóban szétbontottak és
lebontottak, hanem zöldmezõs beruházásként, de Nagykõrösön!” Vagyis 650 ember
várhatja hiába azóta is azt,
hogy az új nagykõrösi konzervgyárnak dolgozhasson.
A választási kampány elõtt
pár héttel jelent meg a cikk a
múltbéli nosztalgiára alapozva, volt itt szoboravatás, Kovács Sándor emlékest (azóta

sem volt), és beígérték, hogy
majd õk itt új konzervgyárat
építenek. Ígértek valamit,

amit nem teljesítettek.
Most, pár hónappal az
újabb választás elõtt mást hazudnak, most nem a nosztalgiára, most szimplán anyagi
érdekekre alapoznak, pénzt
ígérnek. Persze tudjuk, hogy
ugyanúgy nem adnának
pénzt, mint ahogy nem építették fel az új konzervgyárat
sem, ez is hazugság, az is az
volt. Tényleg, vajon azért
miért nem gyûjtenek aláírásokat, hogy azok, akiket
2014-ben becsaptak és a
konzervgyár ígérete miatt rájuk szavaztak, akarnak-e új
konzervgyárat? Valószínû,
ilyen aláírásgyûjtést nem indítanak a választásig, pedig
650 nagykõrösi várhatja,
hogy betartsák a szavukat és
munkát tudjon vállalni a beígért gyárban.

Ugyanúgy hazudnak a
csatornapénzzel kapcsolatban most is, ahogy azt tették
az elmúlt 5 évben. Azt hazudták, több pénz jár vissza
annak, aki aláír, azt hazudták, csak az kap csatornapénzt, aki aláír. Mindkét otromba hazugság megbukott,
a dr. Czira Szabolcs polgármester által a Magyar Kormánynál kiharcolt 558 millió
forintból minden érintett

megkapta a maga részét,
az is, aki nem írt alá az ellenzéknek és mindenkit
ugyanannyi összeg illetett
meg, azok is 94 ezer forintra voltak jogosultak
kapni, akik aláírtak és
azok is, akik nem adták
meg elsõ szóra személyes adataikat a Jobbiknak vagy az MSZP-nek.

Tehát megvan az új ellenzéki ígéret: a csatornapénz.
Azonban nem felejthetjük el,
hogy azokban nem lehet
megbízni és azokra nem lehet
számítani, akik mindent
megtettek az ellen, hogy a
SIIX Nagykõrösön hozzon
létre új munkahelyeket, akik
azt hazudták, megszûnik a
Dalmady iskola, akik azt hazudták, megszûnik a Zeneiskola, akik azt hazudták, elbontják a Gyopár úti garázsokat. Azok ígérgetnek

most „pénzosztást”, akik
láthatóan végig hazudtak
az embereknek.
Jól látszik tehát, hogy
mik és kik közül lehet választani októberben. A
tavalyi országgyûlési és
tavaszi Európai ParlaRáadásul azt sem tudjuk, menti választások után
hogy merre járnak a Volner ismét felelõsségteljes dönJánosnak átadott adatok, vé- tést kell hozni!
Horváth Tibor

gül mi lett a sorsa azoknak…

FONTOS FEJLESZTÉS A VÁSÁRTÉREN

Kulturált környezetet teremtenek

Nagyon fontos fejlesztés valósul meg Nagykõrösön, a
Vásártéren. A városvezetés
ígéretéhez híven, folytatódik
a városfejlesztés, ezért a Vá-

sártéren eddig soha nem látott mértékû fejlesztés indult
meg, egy kiszolgáló épület
létesül. A projekt célja, hogy
az ott dolgozók, árusok, vá-

sárlók részére kulturált körülményeket teremtsünk. Jelenleg az alapozási munkák
zajlanak, mely már most igazán látványos. Folyamato-

san beszámolunk Önöknek
a Kinizsi klubházának építésérõl és a Vásártéren folyó
munkálatokról is!
Horváth Tibor

Tekintsék meg folyamatosan frissülõ képeinket az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!
XIV. évfolyam, 30. szám • 2019. július 26.
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FOLYTATJUK!
Nincs megállás
a városfejlesztésben!

Folyamatban van, jól megindult a Nagykõrösi Kinizsi SE
új sportöltözõjének és klubházának építése. A több mint
60 éve érintetlen terület teljes
megújítása és a 21. század-

ban korszerû, évtizedekig
minden eddigi problémát
megoldó épület kialakítása a
cél a beruházással.
A tervek szerint 6 db öltözõt, masszázshelyiséget, or-

vosi szobát, sportbüfét, szertárt, irodákat, tárgyalót, tálaló konyhát, tetõteraszt (ahonnan a mérkõzéseket is lehet
nézni), és egy rendezvénytermet is megvalósíthatnak ezzel

a fejlesztéssel. Mostanra már
több mint 200 gyermek sportol náluk, így a fejlesztés,
modernizálás közös érdekünk kell, hogy legyen.
Horváth Tibor

Friss képeinkért keresse az Önkormányzati Hírek facebook oldalát!

NAGYKÕRÖS VÁROS
2019-es NYERTES BORAI
KAPHATÓK A TÍMÁR HÁZBAN

Az idén is megrendezték a NAGYKÕRÖS VÁROS BORA választást 2019.
április 5-én. A boresten 59 borbíráló
vett részt.
A vacsorával egybekötött borestre
20 borminta érkezett be, közülük 12
fehér és 8 vörös. A magas színvonalú
mûsorral kísért, jó hangulatú esten végül egy fehér és egy vörös bor került kiválasztásra.
4

EREDMÉNYEK:
● Nagykõrös Város Bora 2019. fehérbor kategóriában: TÁPIÓ-VIN Borgazdálkodási Kft. – Szürkebarát bor.
● Nagykõrös Város Bora 2019. vörösbor kategóriában: TÁPIÓ-VIN
Borgazdálkodási Kft. – Cabernet
Sauvignon Barrique bor.

Mindkét bor kapható a TÍMÁR HÁZBAN, ahol mindig nagy szeretettel várják a Kedves Vendégeket!

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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Levelesládánkból…
„A Magyar Turisztikai Ügynökség
és a Virágos Magyarország verseny
képviselõi büszkék rá, hogy város
kategóriában Nagykõröst mutathatták meg
az európai verseny szakembereinek”

Sikeres volt a felkészülés a virágos versenyre.
Spanyárné Halász Szilvia képünkön középen

Újabb elismerõ levelet kapott dr. Czira Szabolcs polgármester a nemzetközi virágos verseny felkészülésére és zsûrizésére vonatkozóan. Mivel ez közös sikerünk és eredményünk, ezért szeretettel adjuk közre a leírtakat. Mindig
örömmel fogadjuk, ha más településrõl városunkba érkezõk mondanak véleményt a látottakról, különösen akkor,
ha tényleg országosan elismert szakemberekrõl van szó.
Az alábbi levelet Spanyárné Halász Szilviától, a nemzetközi zsûri magyar tagjától, Székesfehérvár fõkertészétõl, Városüzemeltetési Igazgatóhelyettestõl kaptuk:
„Nagy szeretettel mentem minden alkalommal Nagykõrösre és szívesen segítettem a felkészüléseteket.
Bízom abban, hogy az eddig elért eredményeiteket majd a
nemzetközi zsûri tagjai is nagyra értékelik, és a zsûrizési
napon adott szubjektív titkos pontszámaik meghozzák a
várt eredményt. Ebben a pontozásban már nem vehet részt
az adott országot zsûrizõ nemzetközi zsûritag, így nem lehet most benne a magyar, az én pontjaim sem.
Kívánom, hogy az Entente Florale Europe verseny zsûritagjainak is bemutatott, mint az egyik legfontosabb új beruházásotok, a balneoterápiás centrum megvalósuljon és a
többi kitûzött céljaitokat is elérjétek!
Továbbra is együtt dolgozunk kollégáiddal a Virágos Magyarország és a Virágos Nagykõrös sikereiért.”

FOLYTATÓDIK A PIACFEJLESZTÉS!

Jelentõs villamosenergia teljesítménynövelés
valósul
meg az új nagykõrösi piaccsarnoknál, melynek köszönhetõen a meglévõ berendezések, illetve az esetleges
bõvítésre, fejlesztésre is felkészülve, a jövõbeni újabb
berendezések is kényelmesen
tudnak majd mûködni a piac
területén. A fejlesztésnek köszönhetõen 3-szor 100 A-t
már biztosan ki fognak tudni
adni, illetve meg lett kérve a

200 A is. Ezt szolgálja a trafócsere is, melyet dr. Czira
Szabolcs polgármester is a
helyszínen tekintett meg,
egyeztetett a kiváló nagykõrösi szakemberekkel is. Ottjártunkkor is folyamatban
volt a régi, rozsdás, korszerûtlen trafóház eltávolítása,
melynek helyére egy modern,
igazán szép megjelenésû építmény került, ami az új piaccsarnok arculatához is kitûnõen passzol.

XIV. évfolyam, 30. szám • 2019. július 26.

Mint arról beszámoltunk,
aláírásra került az a vállalkozói szerzõdés is, melynek köszönhetõen hamarosan elindulhat a piac körül futó, városi fenntartásban lévõ utca-

szakaszok felújítása is. Ez a
piac kényelmes megközelítését fogja szolgálni, mely a vásárlóknak ugyanúgy elõnyére
válik, akárcsak az árusoknak.
Horváth Tibor

Hirdetés
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KÖSZÖNET
Köszönetemet fejezem ki azon kórházi
dolgozók részére, akik
a darázscsípésem ellátásában
közremûködtek.
Egy gyógytornára járó beteg

ÁLLÁST KÍNÁL
A Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola
(2750 Nagykõrös, Vadas u. 2.) pályázatot hirdet

udvaros munkakör
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 4 hónap
próbaidõvel
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ, heti 40 óra
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykõrös, Vadas u. 2.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Udvar rendben tartása, karbantartási feladatok
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
8 általános végzettség vagy szakmunkásképzõ intézet;
– sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 06-53/350-845-ös telefonszámon,
vagy személyesen az iskolában kérhetõ.

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon
továbbra is az Önkormányzati Hírek Nagykõrös
Facebook oldalunkon,
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
Hirdetés
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A közönség imádta a DobMánia tábort

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,
majd Radics Gigi énekesnõ
volt a DobMánia tábor vendége a második napon, aki
világszínvonalon énekelt. A
harmadik estén Vitáris Iván
fiatal tehetséggel és roppant
népszerû rock zenésszel fergetegeset zenéltek a táborozó gyerekek.
XIV. évfolyam, 30. szám • 2019. július 26.

A X. DobMánia tábor,
Kõrösi Zenés Esték Rendezvénysorozatának fõszervezõje, Bordás József a negyedik este ismét illusztris sztárvendéggel örvendeztette meg
az ifjú dobosokat és a közönséget, frenetikus koncertet adott ugyanis Oláh Gergõ. A záró napon pedig 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 elõadókra, zenére Nagykõrösön.
Minden nap tömegeket
vonzott ugyanis a tábor, melyen ismert, igen népszerû
sztárvendégek
zenéltek
együtt a gyermekekkel. A
közönség egyszerûen imádta, minderrõl tekintsék meg
képeinket, korábbi videóinkat is, az Önkormányzati
Hírek facebook oldalán.
7
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Digitális gyerekek – digitális szülõk

A PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓJA

„Ha az internetrõl van szó, szülõként
néha muszáj rossz zsarunak lenni”
Az iskolások zöme a Z generáció tagja, akiket digitális bennszülöttekként is definiálnak,
hiszen mindennapjaikat átszövi a számítógép és az okoseszközök használata. A kapcsolatokat egy idõben élik
meg, a valós és a virtuális vi-

lágban egyszerre zajlanak az
események, a kettõ szinte már
nem is válik el egymástól. Kialakul a lépéstartás az információkkal, természetesen nem
lehet minden információt fejben tartani, de bármi bármikor megtalálható. Mindez ter-

mészetes része az életnek, nagyon gyorsak az elérési utak.
Soha sincsenek egyedül, bármikor lehetnek online, bárhol
és bármikor beszélhetnek magukról, kiadhatják érzéseiket,
gondolataikat.
Digitális szülõnek lenni pedig nem más, mint szülõként
megérteni az internettel együtt
élõ gyerekek digitális környezetét. Minõségi idõt kell velük
tölteni, az online világban
szerzett élményeiket meg kell
ismerni, beszélgetni kell velük
errõl, figyelmesen meg kell
hallgatni és segíteni nekik felfedezni a világháló adta számtalan lehetõséget.
Az internetes veszélyek
minden korban mások. A kisgyerekeknél az ijesztõ, nem
nekik való tartalmak okozhatnak álmatlan éjszakákat, rossz
emlékeket. Kamaszkortól egyre több idõt töltenek az interneten. A 18-19 éves korosztály 76%-a internethasználó,

megdöbbentõ, hogy ugyanez
az adat a 14-17 évesek körében 94%, ami azt jelenti, hogy
szinte nincs olyan magyar tini,
aki ne lógna az interneten. Az
idõsebb korosztályban jogosan merül fel a kérdés: „mit
lehet ott ennyi ideig csinálni?”… közösségi oldalakat
böngészni, ismerkedni, játszani, zenét letölteni, csevegni,
tanulni…
A szülõk, illetve a család felelõs hozzáállása kulcsfontosságú szerepet tölt be a gyermekek online jelenlétét illetõen.

Az operációs rendszer
beállításával és különbözõ szûrõprogramok segítségével szemmel tarthatja gyermeke online
tevékenységét, korlátozhatja az elérhetõ oldalakat, valamint akár a
gép elõtt töltött idõ mértékét is.

Meleg nyári idõnk lesz, péntektõl
záporokkal, zivatarokkal

Az idõkép.hu adatai szerint csütörtöktõl gomolyfelhõk zavarhatják meg idõnként a napsütést, melyekbõl gyenge zápor fõként északon alakulhat ki. A mérsékelt keleti, északkeleti szelet
csak idõnként kísérhetik élénk lökések. Tovább melegszik az
idõ, a legmelegebb a Nyugat-Dunántúlon lehet, ahol 34-35 fokig emelkedhet a hõmérséklet. Másutt 29-33 fok várható. Pénteken már erõteljesebb lesz a gomolyfelhõ-képzõdés, és több tájegységünkön is elõfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején erõs, viharos lehet. Hajnalban 15-21, délután
29-35 fokot mérhetünk.
Hétvégétõl elsõsorban délnyugaton fordulhatnak elõ záporok, zivatarok, de emellett sokat süthet a Nap is. Az északkeleti-keleti szél többfelé megélénkülhet. Napközben 30 fok körüli
maximumokra van kilátás.
BJ
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Minden Ké(P)pen Nagykõrös 2019.
FOTÓPÁLYÁZAT

Nagykõrös Város Önkormányzata
és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
közös fotópályázatot hirdet nagykõrösi ifjúság
és felnõttek részére
„MINDEN KÉ(P)PEN NAGYKÕRÖS 2019.”
elnevezéssel.
Pályázat célja: A „Minden
Ké(P)pen Nagykõrös 2019.”
címû fotópályázatát célja,
hogy felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy környezetünk megóvása és szépítése csakis összefogással,
közös tenni akarással valósulhat meg.
Szeretett városunk, Nagykõrös – az Alföld szívében húzódó „zöldváros” – hatalmas
fejlõdésen ment keresztül az
elmúlt évek során. Külön
öröm, hogy gondozott sétáló-pihenõ parkjai, kiterjedt
erdõspusztái, a Csónakázó-

tó, a korszerû szökõkutak és
köztéri alkotások, a megújult
Cifrakert, Múzeum és Hõsök tere, az egyedülálló természeti és épített örökségünk, továbbá a tavasztól késõ õszig tengernyi virággal
borított, megújult fõtér és virágos kertek szépsége nemcsak a helyiek, de ide érkezõ
vendégeink és komoly szakmai zsûri elismerését is kivívta.

lésünk izgalmas értékeinek
és nyüzsgõ életének, hagyományainak, fejlõdésének bemutatására épül pillanatképekben, olyan igényességgel
és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség
elé tárására, a város bemutatására, népszerûsítésére, pályázati anyagok, kiadványok
illusztrálására. A pályázatok
elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód a
kép által sugárzott hangulatok, érzelmek megjelenése,
Nagykõröshöz kötõdése, és
a kompozícióban a fény és
árnyék hatások megjelenése.
A pályázatok elbírálására
négy témakörben kerül sor,
témakörönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett
(Felnõtt):

1. „Nagykõrös természeti
értékei”
2. „Összefogással az élhetõbb környezetért”
3. „Virágos Nagykõrösért”
4. „Nagykõrös épített értékei, mûalkotásai”
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 4.,
hétfõ 12.00
Pályázat elbírálására 2019.
november 8-ig kerül sor. Kivételt képez ez alól a közönségdíjazás.
Pályázatok benyújtási címe:
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
(Nagykõrös, Lõrinc pap u.
3.) titkársága
Az alkotások elkészítéséhez
eredményes munkát
kívánunk!
További részletek
a www.nagykoros.hu
honlapon!

Olyan Nagykõrösön készült, vagy kizárólag nagykõrösi értékeket rejtõ alkotásokat várunk, mely telepü-

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!
MAGDOLNA-NAPI VÁSÁR
– 2019. július 28.
Nagykõrös, Vásártér
A vásári rendezvények idõpontját keresse a www.nagykoros.hu honlapon!
XIV. évfolyam, 30. szám • 2019. július 26.
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NAGYKÕRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI VIII.

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 az Arany
János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium kiváló diákjai szerepelnek:
Bárdossy Zsombor Levente
11.d: Magyar Professzionális
Erõemelõ Liga Kupa Férfi Raw –
erõemelés országos II. hely; Botocska Gréta 9.c: Református Iskolák Atlétika Versenye – magasugrás országos II. hely, Kosárlabda B.kategória V-VI. korcsoport
Diákolimpia megyei III. hely;
Csicsó Dóra 9.d: karate Oyama
Kupa Országos Bajnokság országos I. hely; Godó Zsófia Vilma:
felnõtt magyar bajnokság – Judo
felnõtt II. osztályú magyar bajnokság országos III. hely, ifjúsági
bajnokság – Judo Ifjúsági „B”
nõi magyar bajnokság országos
III. hely, ifjúsági magyar bajnokság – Judo Ifjúsági magyar bajnokság országos III. hely, ifjúsági
válogató – Judo I. ifjúsági válogató országos II. hely, Országos
judo diákolimpia országos I.
hely; Jeszenszky Márton 7.a:
Idegen nyelvi tankerületi tanulmányi verseny megyei III. hely,
Kosárlabda IV. korcsoport B33
diákolimpia megyei II. hely; Kis
Boglárka 7.a: Mindenkép(p)en
Nagykõrös fotó különdíj; Kochan Dániel 12.b: Református
Iskolák Atlétika Versenye – súlylökés országos III. hely; Kocsis
Attila 9. d: Református Iskolák
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Atlétika Versenye – 1500m síkfutás országos I. hely, Kosárlabda Diákolimpia megyei II. hely;
Kornyik Máté 7.a: VI. Judo
Euroliga U16 nemzetközi III.
hely, Serdülõ A 45 kg Judo Országos Diákolimpia nemzetköz
II. hely; Kovács Nóra 10.a: Ifjúsági Judo Diákolimpia országos
III. hely; Kovács Péter 7.a: Judo
Országos Diákolimpia országos
II. hely; Malicskó Lilla 7.a: Szép
magyar beszéd megyei III. hely,
Asztalitenisz Diákolimpia megyei I. hely; Mészáros Bianka
9.a: Református Iskolák Atlétika
Versenye – 800m síkfutás országos III. hely, Kosárlabda B.kat
V-VI.krcs. Diákolimpia megyei
III. hely; Molnár Vivien Rebeka
12.d: Református Iskolák Atlétika Versenye – 400m síkfutás országos III. hely; Ormai Márton
10.d: junior magyar bajnokság,
Karate full kontakt magyar junior bajnokság országos V. hely;
Polgár Zsóka 10.c: Senior kategória Winter Internacional
Dance Open 2018 nemzetközi
mazsorett verseny I. hely, Suboitica Grand Prix Nemzetközi Verseny nemzetközi I. hely; Pomázi
Dominik 10.a: Ifjúsági Európa
Kupa Judo nemzetköz III. hely;
Sági Nikolett 9.a: Európa Kupa
Judo nemzetközi II. hely; Sipos
Márk 12.a: Asztalitenisz Diákolimpia országos VI. hely; Szelei
Alex 12.d: OKTV belügyi rendészeti ismeretek országos VI.
hely; Szép Marcel 9.a: Református Iskolák Atlétika Versenye –
100m síkfutás országos I. hely,
Református Iskolák Atlétika Versenye – 400m síkfutás országos
III. hely, Kosárlabda Diákolimpia megyei II. hely; Szûrös Szabolcs 9.a: Református Iskola Országos Kémia verseny országos
X. hely, Országos Református Iskolák Kémia Verseny országos
VI. hely; Tóth Benedek 7.a: Idegen nyelvi tankerületi tanulmányi verseny megyei III hely; Tóth

Levente 11.a: Református Iskolák Atlétika Versenye – 1500m
síkfutás országos II. hely, Református Iskolák Atlétika Versenye
Fiú csapat összetett – országos
III. hely; Tóth Nikolett 9.b: Atlétika Diákolimpia Országos Elõdöntõ országos I. hely, Református Iskolák Atlétika Versenye –
távolugrás országos III. hely;
Tóth Nikolett 9.c: Mezei Futóverseny megyei II. hely; Tömösközi Botond 7.a: XXVI. Honda
Kupa – Donovaly országos V.
hely; Tömösközi Zoltán 10.a:
XXVI. Honda Kupa – Donovaly
országos I. hely; Ürögdi Dominik 9.d: Országos judo diákolimpia országos II. hely, judo ifjúsági országos rangsorverseny országos II. hely; Vásárhelyi Faragó Dóra 8.a: Sakk diákolimpia
országos III. hely, Sakk diákolimpia megyei I. hely, Ref. Isk.
Országos Kémia verseny országos IV. hely, Országos Református Iskolák Kémia Verseny országos V. hely; Végh Adél 7.a: Idegen nyelvi tankerületi tanulmányi verseny megyei III. hely;
Zombori Flóra 7.a: Ref. Isk. Országos Kémia verseny 10. országos X. hely, Idegen nyelvi tankerületi tanulmányi verseny megyei III. hely; Jákó Patrik 12.b,
Szûcs Enikõ 12.b, Kiss Angelika
12.b: „Túl az elsõ X-en„ – Európai Unió országos IX. hely;
Labancz Lilla 7.a, Csernus Enikõ 7.a: Asztalitenisz Diákolimpia
megyei I. hely; Borzák Bettina
12.a, Szabó Nóra 11.a, Szabó
Kata 9.a, Pap Nikolett 11.a,
Szabó Rebeka 10.c, Pásztor Zsanett 10.c, Bálint Gerda Inez
10.c, Marsa Kira 12.c, Ézsiás
Vivien 11.d, Manases Vivien
12.b, Füredi Márta 12.c: Kosárlabda B.kat V-VI.krcs. Diákolimpia megyei III. hely; Andó Levente 11.b, Blahut Bence 10.a,
Kozma Ádám Gergõ 9.c, Szrapkó Ádám 12.a, Zagyi Attila
10.d: Kosárlabda Diákolimpia

megyei II. hely; Kõházi Bence
8.a, Nádori Péter 9.a,: Kosárlabda IV. krcs. B33 diákolimpia megyei II. hely, Kosárlabda Diákolimpia megyei II. hely; Takács
Máté 9.d: Kosárlabda IV. krcs.
B33 diákolimpia megyei II. hely;
Kaszap Luca, Nagy Jázmin, Járó
Zsanett, Lendér Lilien 8.a: Mindent a kutyákról országos II.
hely; Árgyelán Tamás 11.d, Bálint Ákos 10.a, Kókai János
10.a, Kaszala Kevin 11.a, NagyGombai Péter 11.a, Csákó Ferenc 9.d: Országos Diákolimpia
Döntõ V-VI. kcs. szertorna országos II. hely; Nyerges Gergõ
10.c, Kakulya Sándor 10.b:
OTP Junior Adidas Streetball
Országos Döntõjén országos I.
hely; Koselák Zsolt 10.c, Bartus
Levente 10.b: OTP Junior Adidas Streetball Országos Döntõjén országos I. hely, Kosárlabda
Diákolimpia megyei II. hely;
Szrapkó Dávid 9.b, Határ Ivett
10.b, Sánta Panna 9.a, Kajári
Boglárka 10.b, Biczó Enikõ10.b,
Balázs Blanka 9.d, Tóth Csenge
10.b: Relevé AMITA DANCE
JAM országos II. hely; Vas Ákos
10.d, Szabó Milán 10.d, Gulyás
Tamás Koppány 10.d, Szebeni
Dávid László 10.d, Faragó Milán 10.b, Tóth Marcell 9.d, Parázs Benedek 12.b, Godó Bence
10.b, Józan Máté 12.a: Teremlabdarúgás Diákolimpia megyei
III. hely; Rátóti Laura 12.c: Túl
az elsõ X.en"- Európai Unió országos IV. hely, Kosárlabda B.kat
V-VI.krcs. Diákolimpia megyei
III. hely; V. Faragó Julianna
(11.a), Fülöp Zsófia (11.a), Bábel Richárd (11.a): XX. Bocskai
István Mûveltségi Verseny nemzetközi III. hely; Mama Bettina
11.b.; Kardos Mihály 11.b., Szõke Ármin 11.b.: XXV. SDG Bibliaismereti Verseny országos II.
hely; Bárány Gergõ 10.a: Pityke
Kupa (csapatban) nemzetközi
III. hely.
Gratulálunk!
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A bevándorláspártiak
kötelezõvé akarják tenni
a világ legveszélyesebb
migrációs csomagját
Ismételten kiderült, hogy a
bevándorláspárti erõk kötelezõvé akarják tenni a világ
legveszélyesebb migrációs
dokumentumát, az ENSZ
Globális Migrációs Csomagját – nyilatkozta Szijjártó
Péter hétfõn az MTI-nek.
A külügyminiszter hangsúlyozta: az ENSZ közgyûlése
szavazott a tavaly decemberben elfogadott Globális Migrációs Csomag utókövetési
mechanizmusáról, a szavazáson 118 ország voksolt igennel, 5 ország – Magyarország, az Egyesült Államok,
Lengyelország, Izrael és Észtország nemmel, 13-an tartózkodtak, és 57 ország nem
vett részt a szavazáson.
Az ENSZ Globális Migrációs Csomagjának végrehajtását nem szavazták meg a
V4-országok – a csehek tartózkodtak, a szlovákok nem
jelentek meg a szavazáson –

ami jól mutatja szövetségünk
egységét – mondta Szijjártó
Péter, majd emlékeztetett:
az öt elutasító ország közül
négy már a tavaly decemberi
elfogadásnál is nemmel szavazott a migrációs csomagra, és most a csomag végrehajtására már Észtország is
nemet mondott.
Szijjártó Péter szerint a jövõben is arra kell felkészülnünk, hogy a brüsszeli és az
ENSZ-ben dolgozó bevándorláspárti bürokraták mindent meg fognak tenni
azért, hogy a migrációs csomagot a világon mindenhol
kötelezõvé tegyék, ha egészben nem ment, akkor részenként próbálják meg ráerõltetni az országokra. A
külügyminiszter hangsúlyozta: amit az ENSZ elfogad, az a nemzetközi jogalkotás és a bírói gyakorlat részévé válik, ezért szüntele-

nül harcolni kell a bevándorláspárti javaslatok ellen.
Szijjártó Péter megállapodott a lengyel belügy- és az
észt külügyminiszterrel egy
állandó figyelmeztetési mechanizmusról, amelynek ke-

retében már a kezdeti fázisokban „ellene tudunk menni az ilyen bevándorláspárti
javaslatoknak, akár az
ENSZ-ben, akár Brüsszelben születnek.”
(MTI)

CIMBORASZERDA
a gyermekkönyvtárban

A Gyermekkönyvtár 2019. július 17-i Cimboraszerda kézmûves foglalkozásán WC papír gurigákból és színes papír-

ból nagyon aranyos baglyokat
készíthettek a résztvevõ gyerekek. Voltak, akik egész bagolycsaládot alkottak, s ahogy elké-

XIV. évfolyam, 30. szám • 2019. július 26.

szültek a figuráikkal, rögtön
bábozni kezdtek velük.
A Cimboraszerda következõ, egyben utolsó kézmûves

foglalkozása 2019. augusztus
7-én lesz, amelyre szintén minden érdeklõdõ gyereket és családot szeretettel várunk.
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IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

MOZIMÛSOR
2019. július 26.
16 óra Fájdalom és dicsõség (színes,
spanyol nyelvû, spanyol dráma)
18 óra Pókember: Idegenben (színes,
szinkronizált, amerikai sci-fi, akció
vígjáték, kalandfilm)
20 óra Übergáz (színes, szinkronizált,
amerikai akció-vígjáték)
2019. július 27.
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 Pókember: Idegenben (színes,
szinkronizált, amerikai sci-fi, akció
vígjáték, kalandfilm)

18 óra Pókember: Idegenben (színes,
szinkronizált, amerikai sci-fi, akció
vígjáték, kalandfilm)
20 óra Übergáz (színes, szinkronizált,
amerikai akció-vígjáték)
2019. július 29.
16 óra Fájdalom és dicsõség (színes,
spanyol nyelvû, spanyol dráma)
18 óra Übergáz (színes, szinkronizált,
amerikai akció-vígjáték)
20 óra Pókember: Idegenben (színes,
szinkronizált, amerikai sci-fi, akció
vígjáték, kalandfilm)
2019. július 30.

20 óra Übergáz (színes, szinkronizált,
amerikai akció-vígjáték)

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

2019. július 28.

2019. augusztus 1.; 2.; 5.; 6.

14 óra Toy Story 4 (színes, szinkronizált,
amerikai animációs kalandfilm)

18 óra Yao utazása (színes, francia nyelvû, francia-szengáli filmdráma)
20 óra Szerelem második látásra (színes, szinkronizált, francia-belga
vígjáték)

16 óra A kis kedvencek titkos élete 2
(színes, szinkronizált, amerikai
animációs kalandfilm)
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Lapzártánk idõpontja:
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Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
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

EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. július 22-tõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2019. július 29-tõl
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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Orvosi
ÜGYELET
telefonszáma:

53/350-377
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KÉZMÛVES CSALÁDI NAP
a Tímár Házban

Egész napos Kézmûves Családi Napot szerveztek a
Tímár Házban, 2019. július
20-án. A rendezvényen
nagykõrösi
értékteremtõ
kézmûvesek lepték meg a
vendégeket. Velényi András
hagyományokon alapuló, a
mai kor igényeinek megfelelõ használati és díszkerámiákkal várt mindenkit. Radics
Erikával régimódi és romantikus holmikat készíthettek

az érdeklõdõk, Illés-Szabó
Erika, a személyre készített
ékszerek specialistája eredeti
ásványékszerekkel kápráztatta el a jelenlévõket, a testi-lelki harmóniáért. Danka
Edit segítségével pedig egyedi fatermékek, lakásdekorációk készülhettek el.
A gyermekeknek ingyenes kézmûveskedésre nyílt
lehetõség, mint az agyagozás, textil figura, csatt ké-
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szítés, gyöngyfûzés, kulcstartó készítés, közben a felnõttek is felfrissülhettek

kávé és limonádé különlegességekkel.
Fotók: Radics János
13
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LELKES DIÁKOK A NAGYKÕRÖSI
FOTÓS TÁBORBAN

Hirdetés

14

Botocska Péter fotómûvész vezetésével, harmadik alkalommal rendezik meg városunkban
a már igen népszerû fotóstábort, melynek a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ ad otthont.
A 2019. július 15-tõl 19-ig
tartó táborban tizenhat 9–14
éves korú gyermek és egy 18
éves diák sajátította el a fényképezés rejtelmeit, alapjait.
Szombaton pedig még lehetõség nyílt, hogy fakultatív programokon vegyenek részt a táborozók, de a zárónapot pénteken
tartották.
Izgalmas elõadások is várták
õket a fényképezõgépek történetérõl, múltjáról, jelenérõl,
különbözõségekrõl, a fényképezés technikáiról, a változtatások lehetõségeirõl témakörökben is.
A diákok sokat fényképezték
Nagykõrös gyönyörû központját, a Cifrakertet, kimentek a
Kõrös-érhez, de megörökítették
a nemrégiben megújult piacot
és múzeum épületét is. Sok-sok
képet készítettek a kis mûvészek, és mindig akadt 2-3 fotó
köztük, mely már alkalmas arra, hogy felkerüljenek a falra.

A fényképeket természetesen
minden alkalommal kiértékelte
Botocska Péter fotómûvész, a
tábor vezetõje, hogy az esetleges hibákból is tanuljanak a
gyerekek.
„Külön öröm, hogy a fotós
klubba 3-an is jelentkeztek a
táborozók közül, melyre minden érdeklõdõt várunk szeretettel péntekenként 16 órától, a
Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ klubtermébe.
A tábor zárásaként a Jakabszállási Repülõtéren külön
programra, egy közös fõzésre
hívtunk mindenkit, továbbá lehetõség nyílt az uszoda, játékterem, étterem, szauna használatára is szülõi engedéllyel, 16
órától pedig, szintén engedélylyel, a repülést is ki lehetett
próbálni. Óriási köszönet az
eszközökért, az engedményekért és a rengeteg segítségért,
melyet a Jakabszállási Repülõtértõl kaptunk” – mondta el lapunknak Botocska Péter.
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!
Lejegyezte: Beretvás Judit
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ÚTON, NAGYKÕRÖSÖN

Az M5 Úton címû mûsorában mutatták be ezúttal szeretett városunkat, Somossy Barbara mûsorvezetõ bejárta a
megújult városközpontot, Tényi András fõépítész vezetésével a Hõsök tere fejlesztésébe kapott bepillantást, majd
következett a megújult Múzeum, ahol Oláh Róbert segítségével még a virtuális ekét, illetve a szabadulószobát is
kipróbálta. A június 20-ai adás is Nagykõrösön indul,
méghozzá a Deák téren, a Sellõ szökõkútnál, ahonnan
egyenes út vezet a Vanília & Gelarto Cukrászdába...

Nézze meg Ön is a Nagykõrösön készült
részeket, keresse a linkeket az Önkormányzati Hírek facebook oldalán:
https://www.mediaklikk.hu/video/m5uton-2019-06-19-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/video/m5uton-2019-06-20-i-adas-6/

Szeretem
Nagykõröst

XIV. évfolyam, 30. szám • 2019. július 26.

15

30-16.qxd

2019.07.19.

11:02

Page 8

