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MEGEMLÉKEZÉS
Szerető szüleim emlékére

HORVÁTH BÁLINT
édesapám halálának 25. évfordulójára,
HORVÁTH BÁLINTNÉ

MOLNÁR TERÉZIA
édesanyám halálának 10. évfordulójára.
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…

Szerető lányotok

Gyász

Utassy Gáborné sz. Kovács Ilona (1924.)

Csákó Ferencné sz. András Erzsébet (1950.)

MEGKEZDTE A MŰKÖDÉSÉT
A NAGYKŐRÖSI NAPERŐMŰ!

„Nagykőrösön szeretjük váro sun-

kat, szeretjük hazánkat. Hi szünk 

abban, hogy a nemzetünknek nem 

csak múltja, de jelene és jövője is fé-

nyes lehet. Ehhez elen ged hetetlen, 

hogy meg őriz zük értékeinket, véd-

jük kör nyeze tünket. Ennek egyik 

esz köze az energiatakarékosság, 

illet ve a szükséges esetekben a 

zöld energia hasznosítása. Nagy kő-

rösön közintézményeken és magán 

ingatlanokon is láthatóak zölde-

nergiát előállító eszközök. Büsz-

kék vagyunk rá, hogy az ALTEO 

beruházása által olyan fejlesztés 

történt településünkön, mellyel fel-

került az ország energiatermelési 

térképére. Nagykőrös jelmondata, 

az érték értéket vonz, hiszem, hogy 

jelen esetben is ez történt és a be-

ruházás átadása közös örömünk, 

s egy nagyszerű partneri együtt-

működés első sikere” – nyilatkoz-

ta dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös 

polgármestere az átadás kapcsán. 

 Befejeződtek az építési mun-
kálatok az ALTEO Nagykőrös 
külterületén, illetve Balatonbe-
rényben található naperőmű-
parkjai esetében, így az átadást 
követően újabb két erőműpark 

kapcsolódhatott be az ener-
giatermelésbe a tőzsdei válla-
lat portfólióján belül. A most 
elkészült, saját kivitelezésű 
erőműparkokkal – a monori 
és a domaszéki mellett – már 
négy működű naperőműpark-
kal rendelkezik az ALTEO. 
A társaság naperőművi projekt-
jeinek névleges teljesítménye az 
átadott létesítményekkel együtt 
immár eléri a 20 megawattot, a 
teljes megújuló energiaforráso-
kat hasznosító erőművi portfó-
lió kapacitása pedig eléri az 55 
megawattot.   

Megkezdik kereskedelmi 

üzemüket azok az ALTEO ál-

tal Nagykőrös külterületén, il-

letve Balatonberényben épített 

naperőműparkok, amelyek léte-

sítése céljából tavaly év közepén 

akvirált – az építéshez szükséges 

engedélyekkel rendelkező – pro-

jekttársaságokat az energetikai 

vállalat. Az erőműparkok a 2017-

2019-es stratégia keretében meg-

valósuló 10-15 milliárd forintos 

beruházási program részeként 

valósultak meg. Az elkészült lé-

tesítmények több szempontból 

is mérföldkőnek számítanak a 

társaság életében: egyrészt mert 

a monori erőmű után a most át-

adott egységek is a társaság saját 

kivitelezésében valósultak meg, 

másrészről pedig azért, mert a be-

ruházások lezártával immár ösz-

szesen négy működő naperőmű-

parkkal rendelkezik az ALTEO. 

A balatonberényi naperőmű-

park egy 13,4 hektáros ipari te-

rületen épült fel, amelynek ka-

pacitása elérte a 6,9 megawattot. 

A nagykőrösi naperőműpark 

összesen 14, egyenként 495 ki-

lowatt névleges villamos teljesít-

ményű naperőmű-egységből áll. 
Az erőmű sajátossága, hogy a 
naperőművek esetében meg-
szokott fix tartószerkezet he-
lyett egytengelyes napkövető 
rendszerrel működik, amely 
révén hatékonyabban képes a 
napsugárzás energiáját hasz-
nálni és ezáltal nagyságrendi-
leg 15 százalékkal magasabb 
villamos energia termelésére 
képes a hagyományos telepítésű 
naperőművekhez képest.

A két erőműpark összkapa-

citása 14 megawatt, amelynek 

köszönhetően – a domaszéki, va-

lamint a monori létesítményekkel 

együtt – az ALTEO Csoport foto-

voltaikus portfóliójának össztel-

jesítménye eléri a 20 megawattot. 

Az ALTEO teljes villamosener-

gia-termelő kapacitása pedig a 

megújuló energiaforrásokat hasz-

nosító erőművi portfóliójának tel-

jesítményével, valamint a földgáz 

erőművi kapacitással együtt meg-

haladja a 105 megawattot.

„A kivitelezési munkálatok 

lezártával újabb két működő 

erőműparkkal bővült a portfóli-

ónk, amelyek stabil eredményter-

melő képességükkel hozzá tudnak 

járulni az ALTEO pénzügyi si-

kerességéhez. Terveink szerint az 

erőműparkok működéséből fakadó 

bevételek a harmadik negyedéves 

eredményeinkben már látszódni 

fognak. Az idei évben ugrásszerű-

en megnőtt a megújuló energiafor-

rásokat hasznosító erőművi port-

fóliónk kapacitása, amely jelenleg 

– a fotovoltaikus erőműveket és a 

szélerőműveket beleszámítva – el-

éri az 55 megawattos összteljesít-

ményt, ez a fenntarthatóság iránt 

elkötelezett vállalatként rendkívül 

fontos a számunkra” – tette hozzá 

ifj. Chikán Attila, az ALTEO ve-

zérigazgatója.

A létesítmények kereskedelmi 

működésük megkezdésével a ter-

melt villamos energiát a Kötelező 

Átvételi Rendszerben értékesí-

tik 25 éven keresztül, a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályo-

zási Hivatal engedélye alapján 

– olvasható az ALTEO hivatalos 

sajtóközleményében.
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Idén is finom dinnyével lepte meg az 
időseket Szabóné Irházi Zsuzsanna

Az Arany János utcai Időskorú-
ak Gondozóházában járt Szabó-
né Irházi Zsuzsanna települési 
képviselő (FIDESZ-KDNP)  és 
természetesen nem üres kézzel 
érkezett idén sem. Már több éve 
hagyomány, hogy friss, finom 
hazai, a nagykőrösi piacon vásá-
rolt dinnyével ajándékozza meg 

a gondozóház bent lakó időseit, 
akik mindig örömmel fogadják 
körzetük képviselőjét. Nagyon 
jól esett az ízletes dinnye idén 
is, melyet Szabóné Irházi Zsu-
zsanna aznap reggel vett, hogy 
tényleg a legjobb kerüljön az 
asztalra, az ebéd után. Idén is 
hatalmas szeretet övezte a kép-

viselőt, amikor megjelent a lédús 
dinnyékkel. 

Szabóné Irházi Zsuzsanna 
lapunknak nyilatkozva elmondta: 
„Mindig örömmel jövök, szívből 
szeretem ezeket a kedves embe-
reket. Itt tartom a fogadóórákat 
is, olyankor is jókat beszélgetek a 
bentlakókkal. Jó látni, hogy tény-

leg örömet okoz ez a gesztus, hogy 
minden évben hozok nekik dinnyé-
ket és a kölcsönös szeretet jegyében 
tudunk beszélgetni a hétköznapok-
ról. Fontosnak tartom, hogy figyel-
jünk az idősekre, gondoskodjunk 
róluk és jövőre is folytatjuk ezt az 
akciót, hiszen nincs nagyobb öröm, 
mint adni.” Horváth Tibor

FOLYTATJUK! 
FELÚJÍTÁSRA KERÜL A PETŐFI KONYHA!

Teljesen felújítják a Petőfi kony-

hát, jelenleg is dolgoznak a szak-

emberek, a kivitelezők. A nagy-

kőrösi gyermekek, pedagógusok 

és a konyha szolgáltatásait igény-

be vevők érdekében megkezdett 

munkálatokat dr. Körtvélyesi At-

tila alpolgármester a helyszínen 

tekintette meg, aki egyeztetett a 

kivitelezést végzőkkel és a Nagy-

kőrösi Szolgáltató Központ veze-

tőjével is.

Kívánjuk, hogy ez a fejlesz-

tés is a lakosság megelégedésére 

szolgáljon! Ahogy a városvezetés 

ígérte: FOLYTATJUK!
Horváth Tibor
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Nagykőrös Város Önkormányzata évek óta 
sikeresen hirdeti meg nyári diákmunka 
programját, melyen folyamatosan túljelent-
kezés van. Idén összesen 22 nagykőrösi diák 
kapott lehetőséget arra, hogy a Hivatalban, 
illetve annak intézményeiben dolgozhas-

son. Az első csoport július végén fejezte be 
a munkát. Július 31-én Dr. Körtvélyesi Attila 
alpolgármester fogadta a diákokat, és kötet-
len beszélgetés keretében köszönte meg oda-
adó munkájukat, mellyel sokat segítettek az 
állandó dolgozóknak. A diákok nagyon sok 

pozitív visszajelzést adtak, a jövő évben is 
nagyon szívesen vállalnának munkát a hiva-
talban vagy intézményei ben.

Olvasóink nevében is sok szeretettel kívá-
nunk diákjainknak jó pihenést a nyár hátra-
lévő részére! LV

KÖSZÖNJÜK DIÁKJAINK MUNKÁJÁT!

FOLYTATJUK! 

ÉPÜL A VÁSÁRTÉRI 
KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET IS!

A Nagykőrösi Szolgáltató Központ a na-
pokban új gépet szerzett be saját költség-
vetéséből, mellyel megkezdték a zöldfelü-
letek ápolását, karbantartását. Vágó Csaba, 
a Nagykőrösi Szolgáltató Központ munka-
társa lapunknak elmondta, hogy az új eszköz 
a meglévő gépeknél nagyobb teljesítményű, 
a vágófelülete is szélesebb, így gyorsabb 
munkavégzést tesz lehetővé. Az új fűnyíró 
a gyakorlatban is jelesre vizsgázott már. 
A városban sok helyen találkozhatnak majd 
Nagykőrös új gépével a közeljövőben. Kívá-
nunk jó munkát, köszönettel ! LV

HATÉKONYAN, 
GYORSAN
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A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban és 
intézményeiben szerzett tapasztalataikról 
kérdezte meg lapunk a diákokat, íme egy 
csokor vélemény Tőlük.

Szebeni Dávid: „Az 
Arany János Refor-
má tus Gimnázium-
ban tanulok. Ez a 
má so dik munkahe-
lyem, ha lehet így 
mon da ni. Előtte 
apu kám nak segítet-
tem otthon, ott in-
kább fizikai munka 

volt. Itt, a Polgármesteri Hivatalban a Mű-
szaki Irodán is volt egy kis fizikai munka, 
de sokat kellett gépelni, és mentünk fotózni 
parlagfüves területeket. Szerencsére úgy tu-
dom, hogy idén kevesebb volt a városban 
az elhanyagolt terület, így nem kellett olyan 
rengeteg felszólítót sem kiküldenünk. Visz-
szajönnék ide dolgozni szívesen, ha „nagy 
leszek” focista szeretnék lenni. Viccet fél-
retéve, testnevelés tanár vagy edző lennék 

szívesen. A kollégák nagyon jók voltak, re-
mek hangulat volt. A kapott fizetésünk tel-
jes mértékben egyenes arányban volt az ál-
talunk végzett munkával. Elégedett vagyok. 
Másoknak azért ajánlanám ezt a munkát, 
mert tényleg egy jó közösség van itt a Hiva-
talban, mindig megmondják pontosan, hogy 
mit kell csinálni, és segítenek benne.”

Virág Mariann: „Az 
Arany János Re for-
má tus Gimná zium-
ban idén érettsé-
giz tem. Szeretnék 
lo gisz ti kai és szállít-
má nyo zá si szakon 
to vább ta nul ni itt 
Kecs ke mé ten, OKJ-s 
kép zé sen. A könyv-

tár ban dolgoztam. Mivel festés volt, így sok fi-
zikai munkát is végeztünk. A festés után por-
talanítás, takarítás is volt. Amíg be volt zárva 
a könyvtár, addig rendszereztük a könyveket. 
A gyermekkönyvtárban volt foglalkozás, és 
ott is segítettünk. Jól éreztem magam, nagyon 

kedvesek és aranyosak a munkatársak. Jövő 
héten megyek nyaralni a Balatonra.”

Fehér Dorka: „Kecs-
ke mét re járok a Bo-
lyai János Gim ná-
zium ba. Az Idősek 
Ott ho ná ban dolgoz-
tam az Arany János 
ut cá ban, ahol na-
gyon sok mindent 
csináltunk. Elkísér-
tük az időseket fagy-

laltozni, kártyáztunk azokkal, akiknek nem 
volt partnerük. Sokat beszélgettünk velük, 
több dolgot megtudhattunk az életükről. 
Készítettünk díszeket, amikkel feldíszítet-
tük a klubot. Nagyon kedvesek voltak a dol-
gozók és a lakók is: MINDENKI! Egyálta-
lán nem volt unalmas, igazán érdekes volt. 
Még nem tudom biztosan, hogy milyen 
irányban tanulok tovább. Először dolgoz-
tam itt, de visszajönnék ide,  ha lehetőségem 
lenne rá.”

Lejegyezte: Lőrinczy Veronika

Lapzártánkat köve tő en, augusztus 9-én ke-
rül sor Bárány ut cai la kó te lep út és jár da fel-
ú jí tásá nak mun ka te rü let át adás- át vé te lé re. 
A köz be szer zé si eljárás után a nyertes ki vi te-
le ző a tervek szerint napokon belül meg kez-
di a munká la to kat az építési területen. 

A beruházás során a Bárány utcai lakóte-
lep út és járda felújítása hat szakaszra bont-
va történik meg a műszaki tervek alapján, a 
Földvári, Bárány és Tabán utcák által határolt 
területen. Minderre pályázaton nyert pénzt 
Nagykőrös Város Önkormányzata, Magyar-
ország Kormányától. A támogatást dr. Czira 
Szabolcs polgármester előterjesztése alap-

ján Nagykőrös Város Önkormányzata jelen-

tős önerő mellérendelésével egészítette ki. 

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna önkor-
mány za ti képviselő szívügyének érzi a 

Bá rány utcai lakótelepen élők problémá-

it, így mindenben segíti azok megoldását. 

A képviselő asszony személyesen tájékoztat-
ta a területen élőket a napokban arról, 
hogy hamarosan megkezdődnek a bur ko-
lat fel újí tá si munkák. 

Az összes tervezett útburkolat felújítása 

1082 m hosszúságban átlagosan 6 m széles-

ségben, 6917,71 m2 -en meglévő burkolat 

marásával, és újra aszfaltozással történik. 

A meglévő járdák felújítása három utcá-

ban valósul meg 3, illetve 2 m szélességben, 

219 méter hosszban, összesen 599 m2 térkő 

burkolat építésével, látáskorlátozott vezető-

sáv beépítésével. A beruházás során a rossz 

állapotú, tönkrement, kikátyúsodott parkoló 

részek javítása is elvégzésre kerül.

A szakemberek kérik a lakosság türelmét, 

és megértését a felújítás időtartama alatt.

 Lőrinczy Veronika

Szerintem: Diákmunkásaink mondták

Kezdôdik a Bárány utcai 
lakótelepen a burkolatfelújítás!

Már állnak a falak, pár héten belül a tető 
is felkerülhet a vásártéren épülő kiszolgá-
ló épület tetejére. Dr. Körtvélyesi Attila 
alpolgármester is körbejárta az irodák-
nak, mosdóknak is helyet biztosító épüle-
tet, mely nagyon fontos feladatot fog be-
tölteni és kulturált körülményeket teremt.

Horváth Tibor
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Hiába kérték?Összefogás a városi 
pályázat támogatására

Egyre közeledik október és az önkormányzati 
választás. Sokat hallani az ellenzéki összefo-
gásról, és arról is, hogy ahol valamiért nincs 
egység egy jelölt mögött, ott előválasztást tar-
tanak és ehhez aláírásgyűjtést szerveznek. Úgy 
tűnik azonban, hogy nem minden zökkenő-
mentes. Maga a ferencvárosi előválasztás egyik 
indulója Baranyi Krisztina nyilatkozott meg 
facebook oldalán úgy, hogy csalás történik. 
A Hirado.hu beszámolója szerint ellenfelé-

nek, az MSZP-Jobbik-Momentum támogatta 
Jancsó Andreának javában gyűjtik az aláírá-
sokat, miközben ő még íveket sem kapott. 
Mint kifejtette, egy hete kérte, de aláírásgyűj-
tő ív helyett csak indokkal szolgáltak neki, 
miért nem kapja azokat meg.

A beszámoló szerint az eset kapcsán feltett 
kérdésre ellenzéki oldalról kitérő válaszok érkez-
tek. Karácsony Gergely például arról nyilatkozott, 
rendet tettek és újra neki kell futni az eljárásnak. 

Arra nincs információ, hogy vajon mi történt az 
eddig leadott aláírásokat tartalmazó ívekkel.

Ember legyen a talpán, aki eligazodik a kis 
ellenzéki előválasztásban. Azt a beszélgetést 
viszont érdemes lenne meghallgatni, amikor 
az MSZP-Jobbik-Momentum támogatottnak 
aláírást gyűjtő elmagyarázza, miért kell újra 
aláírnia annak, aki esetleg néhány napja már 
aláírt. Csoda, ha az emberek kétszer is meg-
gondolják kinek és mit írnak alá?!

BAJ VAN AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉS KÖRÜL

Megkapta a Víziközmű Társulat El-
számoló Bizottságának elnöke azt a 
Nyilatkozatot, melyet a képviselő-tes-
tület legutóbbi ülésén írtak alá – pár-
tállástól függetlenül – a képviselők és 
városunk címzetes főjegyzője.

Ebben azt kérték az elnöktől „ha-
tározottan és kellő nyomatékkal”, 
hogy „haladéktalanul nyisson bank-
számlát” és „a lehető legrövidebb 
időn belül a társulati tagok részére 
maradéktalanul fizesse, utalja ki” az 
őket illető összeget. 

Az Elszámoló bizottság elnöke 
által írt levélből kiderül kézhez vette 
ezen Nyilatkozatot, ugyanakkor jogi 
akadályokra hivatkozik, amik miatt 
levelében írtak szerint nem fizetnek.

Az Elszámoló bizottság elnöké-

nek korábbi megnyilvánulásából az 
is kiderült, hogy az Önkormányzat 
a Társulat beleegyezése, jóváhagyása 
nélkül nem nyúlhat a Társulat által 
elkülönített számlára utalt pénzma-
radványhoz.

Egyértelmű tehát, hogy a pénz fe-
lett a Nagykőrösi Víziközmű Társulat 
rendelkezhet. Miként az is egyér-
telmű, hogy a Nagykőrösi Víziköz-
mű Társulat rendelkezik mindazon 
adatokkal, hogy kitől mennyi pénzt 
szedett be, kinek fizette ki a város-
vezetés által kiharcolt támogatást és 
mennyit, és az egyes érdekelteknek 
mennyi pénzt kellene a Társulat mű-
ködésének végeztével kézhez kapni-
uk. Miként az is egyértelmű fizetni az 
tud, aki rendelkezik az adatokkal…

A képviselő testület 2019. má-

jusi ülésén egyhangú igen sza-

vazattal fogadta el azt, hogy a 

város pályázatot nyújtson be 

az Október 23. tér Gát utcai- 

Gyopár utcai részén található 

parkoló felújítására. Az Októ-

ber 23. tér lakóközösségéhez 

tartozó Sohajda Márk alá-

írásgyűjtésbe kezdett, 
mára már közel 150 

támogatója van a kez-

deményezésnek. 

Sohajda Márk la-

punknak elmondta: – 

Az aláírásgyűjtés célja, 

hogy ezzel is támogas-

sák a város pályázatát 

és megmutassák a döntésho-

zóknak, hogy a képviselő-tes-

tület és a pályázat által érin-

tett terület lakóközössége is 

kiáll a parkoló építéséért. Re-

mélem, hogy a pályázati siker 

után rövid időn belül elkészül-

het a Gyopár utcai parkoló. 

ÉPÜL A CSARNOK A TÉGLAGYÁRI ÚTON: ÚJ 
MUNKAHELYEK LÉTESÜLNEK NAGYKÔRÖSÖN!

Korszerű, a meglévőhöz illeszkedő modern csar-
nok épül a Téglagyári úton, Nagykőrösön, mely-
lyel hamarosan új munkahelyek létesülnek. Dr. 
Körtvélyesi Attila alpolgármester is tájékozódott 
a beruházás állapotáról, megtekintette a kivitele-
zést és örömét fejezte ki, hogy új munkahelyek 
jönnek létre helyben. Ez a fejlesztés is a nagykő-
rösiek érdekében valósul meg! Horváth Tibor
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Jó ütemben halad a Nagykőrösi Kinizsi SE 
klubházának építése, melynek köszönhetően 
minden sportoló, így az utánpótlás csapa-
tok tagjai is sokkal kényelmesebben tudnak 
edzésre, mérkőzésre készülni. Mint arról 
már írtunk, több, mint 200 gyermek edz a 

Kinizsi színeiben, így mindent meg kell ten-
ni azért, hogy segítsük őket. Ezt szolgálja a 
klubház építése is. Dr. Körtvélyesi Attila al-
polgármester a héten megtekintette az épít-
kezést, tájékozódott a munkálatokról.

Horváth Tibor

FOLYTATJUK! 
ÉPÜL A KINIZSI SE KLUBHÁZA

Nagykőrösnek 
kell a fejlődés!
A nagykőrösi ellenzék folyamato-

san támadja azokat a beruházáso-

kat, melyektől épül- szépül szeretett 

városunk, melyekkel gyarapszik a 

település, és amelynek a lakosok is 

nagyon örülnek. Sajnos nincsen ez 

másképpen a Kinizsi székház építé-

sével sem, méltánytalanul került tá-

madások kereszttüzébe a sportegye-

sület. A lakosság azonban megvédi 

azt, ami a fejlődést szolgálja, íme egy 

nagykőrösi Hölgy markáns vélemé-

nye minderről. 
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Hamarosan eltűnnek a kátyúk

Hirdetés

 

Bakos Tamás 

BAKOS TAMÁS
EXILED ON SIDE STREETS 

Kiállítás megnyitó

Nagykőrös Város Önkormányzata 
2019/2020. tanévre szóló „Tehetséggondozást 

Kiszélesítő Ösztöndíj” pályázata 
a kiemelkedően tehetséges általános- 

és középiskolás tanulók részére
Benyújtás határideje: 2019. szeptember 15. 

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani 

Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesteréhez 

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.). 

A részletes pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlap 

megtalálható az Önkormányzat honlapján (www.nagykoros.hu), 

vagy átvehető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 29. sz. irodájában. 

Immár hagyományosan meg-
kérdezzük Olvasóinkat a Nagy-
kőrösma internetes portál, és az 
Önkormányzati Hírek nyom-
tatott újság közös szavazásán 
arról, hogy melyik nagykőrösi 
fagyizót kedvelik legjobban.  
Nagykőrös lakossága sok kiváló 
hely közül választhat, így nem 
egyszerű a döntés. A kőrösi fa-
gyizók finomabbnál finomabb 
hideg nyalánkságokkal várják 

vendégeiket. A Fodor Fagyizó 
az Olvasók 41 %-a szerint a ked-
venc, a második lett a Vanilia 
& Gelarto 31%-kal, harmadik 
pedig a Kis Pipa 16 %-kal, 4. az 
Adria 7%, 5. a Nagy Gombócos 
4 % és a Kék Juhar a 6. 2 %-kal. 
Összesen 1263 szavazat érkezett 
be. Köszönjük fagyizóinkna k a 
finomságokat, és kívánunk ne-
kik továbbra is sok- sok vendé-
get! LV

Az elmúlt időszakban számos 
helyről érkezett kátyúbejelentés 
a Városházára, mely jól mutatja 
a lakosság konstruktív hozzáál-
lását a mindennapi problémák 
megoldásához. Az adatok ösz-
szesítését és a szükséges admi-
nisztrációt követően, hamaro-
san megkezdődik a közutakon a 
kátyúk kijavítása. 

A munkálatok a város egész 
területére kiterjedően várható-
ak. Nem marad ki például olyan 
rendkívül rossz állapotú útsza-

kasz sem, mint a Batthyány utca 
és a Komposztáló telep közötti 
rész. Lapinformációink szerint 
ezen útszakaszon a kátyúzás 
ideiglenes megoldás lehet, hi-
szen a tervek között szerepel 
egy átfogóbb, az út szerkezetét 
megerősítő beruházás megvaló-
sítása is.

A kátyúk javítása 
során jelentkező 

forgalomkorlátozások idejére 
kérjük a közlekedők 

szíves türelmét!

Lezárult az idei Nagy Fagyi 
Teszt: Elsô lett a Fodor fagyizó
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Hamarosan indul Pest megyé-
ben a 2019/2020-as I. osztályú 
felnőtt labdarúgó bajnokság. 
Nézzük augusztusban mikor, hol 
és ki ellen játszik szeretett csapa-
tunk, a KINIZSI:
1. forduló: Nagykőrösi Kinizsi 
SE - Törökbálinti TC
időpont: 2019. 08. 16. 18:30
helyszín: Kecskeméti Műkertvá-
rosi Sportcentrum

2. forduló: Szentendre VSE - 
Nagykőrösi Kinizsi SE
időpont: 2019. 08. 25. 17:00

helyszín: Dunakanyar SE Sport-

telep (Szentendre)

3. forduló Nagykőrösi Kinizsi 
SE - CSO-KI Sport
időpont: 2019. 08. 31. 16:30

helyszín: Kecskeméti Műkertvá-

rosi Sportcentrum

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 

2019. augusztus 09-től 2019. au-

gusztus 25-ig Nyársapát – Város-

föld állomások között végzett pá-

lyakarbantartási munkák miatt a 

142 Lajosmizse – Kecskemét vas-

útvonalon a vonatok módosított 

menetrend szerint közlekednek. 

Felhívjuk tisztelt utasaink fi-

gyelmét, hogy a vágányzár alatt 

a megszokott csatlakozások nem 

minden esetben biztosítottak!

Kecskemét – Kecskemét alsó 

állomások között vonatpótló au-

tóbuszok közlekednek. 

A vasútvonal részletes vá-

gányzári menetrendje megtalál-

ható az állomási pénztáraknál, 

ügyfélszolgálatoknál, illetve el-

érhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 

49 49 49-es telefonszámán,  és a 

www.mavcsoport.hu honlapon. 

Meccsváró

Figyelem! Vágányzár!

Mint arról lapunk beszámolt, a PEPCO áruházlánc Nagykőrösön 

is boltot nyit. A nyitás dátuma publikussá vált, augusztus 15-én 

már vásárolhatnak is a helyiek a népszerű kereskedelmi egységben. 

A boltot a Ceglédi út 16. szám alatt találják meg, mindenkit sok 

szeretettel várnak! Az üzlet könnyen megközelíthető, a SPAR és a 

környékbeli üzletek parkolójában érdemes megállni. A boltban re-

mek árakon kínálnak gyermek- és felnőttruhákat, és sok mindent, 

ami az iskolakezdéshez szükséges. Szlo gen jük: Többet kevesebbért 

minden nap!

LV  

Augusztus 15-én nyit 
a PEPCO nagykőrösi üzlete
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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 polgármestertől 
az egyéni, illetve csapatban elért 
kimagasló teljesítményéért járó 
elismerést.Lapunk az idei évben is 
iskolánként közli a kiváló diákok 
névsorát.
Folytatás az előző lapszámból…

Somodi Hunor: Újbuda Ka-
rate Kupa országos II. hely, VII. 
Victory Gála országos III. hely,  
V: Balmaz Kupa Kyokushin kara-
te országos III. hely; Suba Dávid: 
Karácsony Sándor Országos Zsol-
táréneklő verseny arany minősí-
tés; Szabó Leila: Országos szépíró 
verseny Bronz fokozat; Szabó 
Vince: Zrínyi Ilona matematika-
verseny megyei III. hely; Szabó 
Zsombor: Domenice Kupa nem-
zetközi II. hely, Hinomoto IBK 
Kupa nemzetközi II. hely, V. Seisin 
Gála nemzetközi I. hely, Karate 
Halas Kupa országos II. hely, XXI. 
Bushido Kupa országos III. hely, 
V. Rátót Kupa országos III. hely; 
Szatmári Kata: Országos rajzpá-
lyázat országos II. hely, A Bondu-
elle által szervezett kreatív pályá-
zat városi I. hely; Szokonya Gergő: 
országos karate arany, ezüst és 
bronz fokozat; Szokonya Kata: or-
szágos karate arany, ezüst és bronz 
fokozat; Váradi Villő: Karácsony 
Sándor Országos Zsoltáréneklő 
verseny arany minősítés, DUE 
Médiahálózat 2019. évi Tehet-
ségkutató Diákmédia Pályázatán 
országos II. hely, III. korcsopor-
tos lány kosárlabda diákolimpia 
megyei bajnokság megyei II. hely, 
III. korcsoportos lány kosárlab-
da diákolimpia körzeti és területi 
bajnokság városi I. hely, Országos 
Bibliaismereti verseny országos 
III. hely; Váradi Zselyke: Kará-
csony Sándor Országos Zsoltár- 
éneklő verseny arany minősítés és 
II. hely, DUE Médiahálózat 2019. 
évi Tehetségkutató Diákmédia Pá-
lyázatán országos II. hely; Varga 
Lili: Református iskolák kunhe-
gyesi dicséreténeklő verseny Béres 
országos I. hely, Ferenc Zsoltár- és 
dicséreténeklő verseny csoportos 
kategória országos arany minő-
sítés; Fakan Lilien: „Anyanyelvi 
őrjárat” versenyen városi I. hely; 
Gátsik Viktória: „Anyanyelvi 
őrjárat” versenyen városi I. hely, 

IV. korcsoportos lány kosárlab-
da diákolimpia körzeti bajnokság  
területi bajnokság városi I. hely; 
Ronkó Hédi: A Kossuth Iskola 
által szervezett tankerületi né-
met versenyen megyei I. hely, IV. 
korcsoportos lány kosárlabda di-
ákolimpia megyei II. hely, IV. kor-
csoportos lány kosárlabda diáko-
limpia körzeti bajnokság, területi 
bajnokság városi I. hely; Gergely 
Tímea, Zombori Kira: A Kossuth 
Iskola által szervezett tankerületi 
német versenyen megyei II. hely; 
Bárány Szabolcs: A Pityke –ko-
sársuli U12 csapata országos VIII. 
hely; Jakab Kelemen, Kis Bence, 
Nagy Gábor: A Pityke –kosársuli 
U12 csapata országos VIII. hely, 
III. korcsoportos fiú kosárlabda 
diákolimpia országos elődöntő 
országos II. hely, III. korcsopor-
tos fiú kosárlabda diákolimpia 
megyei bajnokság megyei I. hely, 
III. korcsoportos fiú kosárlabda 
diákolimpia körzeti bajnokság, 
területi bajnokság városi I. hely; 
Czövek Petra: AMITA DANCE 
JAM Felsős korosztály, Hip Hop 
formáció, országos bronz fokozat; 
Tarczali Csenge: AMITA DANCE 
JAM Felsős korosztály, Jazz for-
máció, országos bronz minősítés 
Hip Hop formáció, országos ezüst 
fokozat, MLTSZ Területi Baj-
nokság Junior korosztály, Street 
Dance Mix formáció, országos II. 
hely; Jóni Vivien, Csizmadi Júlia, 
Ternyák Regina, Kelemen Kari-
na, Fazekas Lara: AMITA DAN-
CE JAM Gyerek korosztály, Jazz 
formáció, országos bronz fokozat, 
MLTSZ Területi bajnokság Gye-
rek korosztály, Pop formáció me-
gyei II. hely; Kis Máté: Dance Net 
Kupa gyermek kezdő páros latin 
országos III. hely, Ciffra kupa pá-
ros, cha-cha-cha, rumba országos 
III. hely, Dance Net Kupa kezdő 
páros latin cha-cha-cha országos 
III. hely, rumba országos II. hely; 
Bogáromi Blanka: DUE Média-
hálózat 2019. évi Tehetségkutató 
Diákmédia Pályázatán országos II. 
hely, IV. korcsoportos lány kosár-
labda diákolimpia területi bajnok-
ság megyei II. hely, IV. korcsopor-
tos lány kosárlabda diákolimpia 
körzeti bajnokság városi I. hely; 
Sárvári Bence: DUE Médiaháló-
zat 2019. évi Tehetségkutató Diák-
média Pályázatán Anyanyelvi őr-
járat” versenyen országos II. hely, 
városi I. hely; Andó Boglárka, 
Gábor Gréta, Szabó Luca Lujza, 
Kónya Miklós, Biró Réka, Peteh 
Fanni, Szakál Krisztina, Tóth 
Györgyi Alexandra: DUE Média-

hálózat 2019. évi Tehetségkutató 
Diákmédia Pályázatán országos 
II. hely; Papp Emese: DUE Média-
hálózat 2019. évi Tehetségkutató 
Diákmédia Pályázatán országos II. 
hely, III. korcsoportos lány kosár-
labda diákolimpia megyei II. hely, 
III. korcsoportos lány kosárlabda 
diákolimpia körzeti bajnokság és 
területi bajnokság városi I. hely; 
Nyerges Miklós ,  Kajári Levente 
István, , Sulyák Levente, Barabás 
Csaba, Jakab Roland, Bognár 
Máté, Lukácsi Gábor, Márton 
Milán, Mészáros Zsombor, Szar-
ka Zsombor Botond, Fehér Antal: 
III. korcsoportos fiú kosárlabda 
diákolimpia országos elődöntő 
országos II. hely, III. korcsopor-
tos fiú kosárlabda diákolimpia 
megyei bajnokság megyei I. hely, 
III. korcsoportos fiú kosárlabda 
diákolimpia körzeti bajnokság és 
területi bajnokság városi I. hely; 
Tóth Ambrus: III. korcsoportos 
fiú kosárlabda diákolimpia or-
szágos elődöntő országos II. hely, 
III. korcsoportos fiú kosárlabda 
diákolimpia megyei bajnokság 
megyei I. hely, III. korcsoportos 
fiú kosárlabda diákolimpia körzeti 
bajnokság és területi bajnokság vá-
rosi I. hely, Városi Hangszerszóló 
Verseny -citera városi I. hely; Ko-
vács András: III. korcsoportos fiú 
kosárlabda diákolimpia országos 
elődöntő országos II. hely, III. kor-
csoportos fiú kosárlabda diáko-
limpia megyei bajnokság megyei 
I. hely, III. korcsoportos fiú kosár-
labda diákolimpia körzeti bajnok-
ság és területi bajnokság városi I. 
hely, A Kossuth Iskola által szerve-
zett tankerületi német versenyen 
megyei I. hely; Pap Gréta, Kis 
Zsófia, Steiner Emese, Illés Nóra, 
Kolozsi Vanessza, Nagy Luca, Dér 
Dóra Csenge, Kiss Emese, Sziget-
vári Leila: III. korcsoportos lány 
kosárlabda diákolimpia megyei 
II. hely, III. korcsoportos lány 
kosárlabda diákolimpia körzeti 
bajnokság és területi bajnokság 
városi I. hely; Baranyi Zsolt, Cse-
lóczki Győző, Pintér Imre, Rupp 
Szabolcs, Tóth Krisztián, Jankó 
József, Nyerges Ferenc: IV. korcso-
portos fiú kosárlabda diákolimpia 
megyei III. hely, IV. korcsoportos 
fiú kosárlabda diákolimpia kör-
zeti bajnokság, területi bajnokság 
városi I. hely; Csókás Brigitta, 
Mokos Vivien: IV. korcsoportos 
lány kosárlabda diákolimpia me-
gyei bajnokság megyei II. hely, 
IV. korcsoportos lány kosárlabda 
diákolimpia körzeti bajnokság és 
területi bajnokság városi I. hely; 

Hoffer Hanna: MLTSZ Európa 

Bajnokság (Brassó)  Mini korosz-

tály, Musical, Revü, duett nemzet-

közi I. hely és különdíj, AMITA 

DANCE JAM  Gyerek korosztály, 

Jazz duó ezüst fokozat, AMITA 

DANCE JAM Gyerek korosz-

tály, Jazz formáció bronz fokozat, 

MLTSZ Területi bajnokság Gyerek 

korosztály, Pop duó arany fokozat 

és különdíj, MLTSZ Területi baj-

nokság Gyerek korosztály, Pop 

formáció megyei II. hely; Kovács 

Bernadett: MLTSZ Európa Baj-

nokság (Brassó) Gyerek korosz-

tály, Pop formáció nemzetközi II. 

hely, AMITA DANCE JAM Fel-

sős korosztály, Hip Hop formáció 

bronz fokozat; Pesti Laura, Szap-

panos Dorka, Sárközi Lili, Herpai 

Zsófia, Kesztyűs Kristóf György, 

Lengyel Anna: MLTSZ Európa 

Bajnokság (Brassó) Gyerek kor-

osztály, Pop formáció, és Musi-

cal, Revü formáció nemzetközi I. 

hely, MLTSZ Területi Bajnokság 

Gyerek korosztály, Pop formáció 

megyei III. hely, AMITA DANCE 

JAM Gyerek korosztály, Hip Hop 

formáció országos Arany minősí-

tés és Legjobb Formáció különdíj; 

Bányai Réka: Országos Bibliais-

mereti verseny országos III. hely, 

III. korcsoportos lány kosárlabda 

diákolimpia megyei II. hely, III. 

korcsoportos lány kosárlabda di-

ákolimpia körzeti bajnokság és 

területi bajnokság I. hely; Farkas 

Martin: Országos Bibliaismere-

ti verseny megyei III. hely; Laczi 

Orsolya: Országos Bibliaismereti 

verseny megyei III. hely, MLTSZ 

Területi Bajnokság Gyerek kor-

osztály, Pop formáció megyei III. 

hely, MLTSZ Európa Bajnokság 

(Brassó) Gyerek korosztály, Pop 

formáció, és Musical, Revü for-

máció nemzetközi I. hely, AMITA 

DANCE JAM Gyerek korosztály,  

Hip Hop formáció országos Arany 

minősítés és Legjobb Formá-

ció különdíj; Erős Csaba, Varga 

Jázmin: Országos Bibliaismereti 

verseny országos IV. hely; Far-

kas Viktória Lili, Egri Henrietta: 

Országos Bibliaismereti verseny 

országos IV. hely, AMITA DAN-

CE JAM Gyerek korosztály,  Jazz 

formáció országos bronz fokozat, 

MLTSZ Területi bajnokság Gyerek 

korosztály,  Pop formáció megyei 

II. hely.

Gratulálunk! 

NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI IX. (2.rész)
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET
2019. augusztus 5-től 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

2019. augusztus 12-től 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B., 

Tel.: 53/353-598

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ORVOSI
ÜGYELET

TELEFONSZÁMA:

53/350-377

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 
4. sz. körzete 

VÉRADÁST SZERVEZ
2019. augusztus 14-én (szerdán) 13-17 óra között

Nagykőrösön, a  Széchenyi tér 8. szám alatt
ADJ VÉRT ÉS NYERHETSZ!

Csatlakozz a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó 
Szolgálat véradó kampányához. A véradáson nyereményszelvényt 
kapsz, mellyel, ha regisztrálsz, nyerhetsz! Nyeremények: pihenés, 

borkóstoló, repülőtéri belépő, koncertjegyek stb.
Részletek a: www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon.

VÉRADÁS NAGYKÔRÖSÖN

FIGYELEM!
Autizmus-specifikus szülôi kompetenciafejlesztés 

címû, kifejezetten 12 év alatti, autizmussal élô 
gyermekeket nevelô szülôk, gondozó családtagok 

számára összeállított, gyakorlat centrikus képzés.

Fontos tudnivalók: A képzés 40 
órás, összesen 5 nap időtartamú. 
A megvalósítás helye Szolnok, 
pontos helyszín még egyeztetés 
alatt.
Képzési napok: 2019. 09. 20., 
2019. 09. 21., 2019. 10. 04., 2019. 
10. 05., 2019. 10. 12.
 A képzés a résztvevők számára 
ingyenes. Elsőbbséget élveznek a 
MONTÁZS projekt intézmény-
fejlesztési programjában résztve-
vő intézményekbe járó gyerekek 
szülei, de a képzés korlátozott 
létszámig nyitott bármely, a fel-

hívásban szereplő feltételeknek 
megfelelő érdeklődő számára.
Jelentkezni a következő linken 
le het, itt olvasható a részletes 
fel hívás is: http://fszk.hu/kepzes 
/7 1 9 0 2 1 0  1 - au tiz mus-specifikus-
szu loi -kompetenciafejlesztes-
autizmussal-elo-gyermekeket-ne-
velo-szulok-gondozo-csa lad ta-
gok-szamara-szolnok/
Jelentkezési határidő: 2019. au-
gusztus 15. 14:00 óra
Bővebb információ a Dalmady 
EGYMI-n keresztül is kérhető! 

dalmady2004@gmail.com

 

A SZŰRŐVIZSGÁLAT 
DÍJMENTESEN 

IGÉNYBE VEHETŐ! 

A vizsgálat helye és ideje: 
 

Toldy Ferenc Kórház és 
Rendelőintézet 

 
2700 Cegléd, Törteli út 1-3. 
tel.: +36 (53) 310-011/285. 

 

2019. aug. 8. – szept. 16. 

A Nagykőrösön lakó, 45-65 év közötti 
asszonyok, akik utolsó mammográfiás 

vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót 
kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra. 

KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
 RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!

AZ IDEJÉBEN FELISMERT  
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ! 

A LEHETŐSÉG ADOTT!  
ÉLJEN VELE! 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823. 

TOVÁBB NŐ 
A BETEGBIZTONSÁG 
A NAGYKŐRÖSI KÓRHÁZBAN

Intézményünk 2017. szeptem be-

ré ben a betegbiztonság nö ve lé sét 

célzó komplex infrast ruk tu rá lis 

fejlesztések az egész ség ügyi el-

látórendszerben című felhívásra 

pályázatot nyúj tott be.

A pályázatunkat a Pénzügy-

mi nisz té rium Regionális Fej-

lesz tési Operatív Programok 

Irányító Hatósága elfogad-

ta és 2019. június 28-án 

20.000.000,-Ft támogatási ösz-

szegről aláírtuk a Támogatási 

Szerződésünket.

Az egészségügyi ellátáshoz, 

mint közszolgáltatáshoz való 

hozzáférés joga egyik alapjog 

az Európai Unió és intézetei, il-

letve Európa polgárai számára. 

Az egészségügyi szolgáltatások 

igénybe vevői bajtól és szövőd-

ménytől mentes, biztonságos 

betegellátást várnak el. A be-

tegbiztonság növelése érdeké-

ben Magyarországon is számos 

program indult el. 

Munkatársaink magas fokú 

hivatás tudattal és önfeláldozó 

munkájukkal segítik a betegek 

gyógyulását, az intézmény fej-

lődését. A kórházi fertőzések 

megelőzésének, illetve tovább 

terjedésének egyik legfon-

tosabb eszköze a megfelelő 

időben, megfelelő helyen, és 

megfelelő módon végrehaj-

tott kézfertőtlenítés. A helyes 

kézfertőtlenítési gyakorlat és 

annak figyelemmel kísérése a 

nosocomiális fertőzések szá-

mát csökkenti. 

A projekt keretében új, a 

betegbiztonságot szolgáló hi-

giéniai eszközök kerülnek 

beszerzésre, amelyek a lehető 

legnagyobb mértékben integ-

rálódnak a kórház által hasz-

nált medikai és ápolási rend-

szer által jelenleg is lefedett 

folyamatokba. 

A kórház 20 millió forint 

értékű fejlesztést kíván megva-

lósítani, melyből  két nagyobb 

értékű eszközt, 1 db kézfertőtle-

nítés megfelelősségét ellenőrző 

rendszert, valamint az en dos-

co pos laboratóriumba au to ma ta 

mosó/fertőtlenítő rend szert sze-

retnénk beszerezni. A kézhigié-

nés programunk továbbfejlesz-

tése céljából 9 db szenzoros, 21 

db könyökkaros adagoló kerül 

elhelyezésre járóbeteg szakren-

delőkben, és a betegek számára 

elérhető nyilvános helyeken is. 

A Fáskert utcai telephely főbejá-

ratánál 1 db fertőtlenítő torony 

is elhelyezésre kerül a lakosság 

számára. A szakdolgozók mun-

kájának segítéséhez ruházatra 

szerelhető fertőtlenítő tartók 

beszerzése is a pályázat része. 

A fennmaradó pénzből pedig a 

működtetéshez szükséges – kö-

zel 2 évre elegendő – fertőtlení-

tőszer kerül beszerzésre. 

Ezen intézkedésekkel, be-

szerzésekkel célunk a beteg-

biztonság további növelése, a 

kórházi fertőzések megelőzése.

Kórház vezetősége
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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.

KÖVA-KOM 
Nonprofi t Zrt.

Útkarbantartó és 
zöldfelület fenntartó,

munkatársat keres. 

A részletes pályázati felhívás 

a társaság honlapján az 

alábbi elérhetőséggel:

WWW.KOVART.HU

Érd: 0653/550-251

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

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



13XIV. évfolyam, 32. szám • 2019. augusztus 9.

MOZIMŰSOR
  

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

KŐRÖS ART MOZI
Nagykőrös, Szabadság tér 7.

E-mail: mozi@korosikultura.hu
Telefonos jegyfoglalás: 

(06 53) 550 040 / +36 20 565 7489

Jegyár: 890 Ft / diák, nyugdíjas: 700 Ft

18

facebook.com/
korosartmozi

FOLYTATJUK! 
Kezdődik 

a Kecskeméti 
út járdáinak 

felújítási 
projektje!

Lapzártánk után, augusztus 9-én 

megtörténik a munkaterület át-

adása a közbeszerzésen nyertes 

pályázó cég részére, és hamaro-

san kezdetét veszik a felújítási 

munkák! 

A terveknek megfelelően a 

meglévő járdaburkolatok teljes 

szerkezetben elbontásra kerül-

nek, a csatlakozó kerékpárúttal 

együttesen. A járdaszakaszok 

és a kerékpárút szélessége és 

tervezett burkolata a csatlako-

zó már felújított burkolatokkal 

megegyező módon került meg-

tervezésre. A járdák alaprétegét 

megerősítik a kapubejáróknál. 

A műszaki tervek szerint az új 

építésű járdák burkolatát szintbe 

hozzák a keresztező burkolatok 

szintjével. A járdaszakaszon a 

meglévő rossz állapotú kerék-

pártartók elbontásra kerülnek, 

helyükre újakat létesítenek. 

A felújítandó járda hossza 853 

m, a kerékpárút hossza: 199 m, 

járda felülete: 2327 m2, kerékpá-

rút felülete 244 m2.

A beruházást pályázatos for-

rásból, valamint az önkormány-

zat által biztosított önerőből vég-

zi el a kivitelező. Az épületekbe 

az akadálymentes megközelítést 

biztosítani fogja a kivitelező cég 

a munkálatok időtartama alatt 

is. Ugyanakkor az építkezés so-

rán a gyalogos közlekedésben 

időszakosan korlátozások vár-

hatók, ezért kérik a lakosság tü-

relmét a kivitelezés időtartama 

alatt. Ne feledjék, a járda Önö-

kért, Önöknek épül! Amit meg-

ígért a városvezetés, azt teljesíti! 

FOLYTATJUK!

Lőrinczy Veronika 
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2020-tól a köznevelésben minden diák ingyen kap tankönyvet

Hirdetés Hirdetés

Időpont: 2019. szeptember 21. (szombat)
Helyszín: Nagykőrösi Lovas Sportegyesület 

Gátőrházi Lovastanyája 

2750 Nagykőrös, Vízállás-Gátér d. 10.

Díjugratás, Fogathajtás, Csikós bemutatók, 

Meglepetés sztárvendég, Interaktív terápiás kutyás foglal-

kozás, Légvár-körhinta, Kirakodó vásár – Kézműves utca, 

Értékes tombolák – fődíj: pónicsikó!

Ebédelési lehetőség – Büfé!

JÖN! JÖN! JÖN!
XIX. NAGYKŐRÖSI LOVAS 

RENDEZVÉNY –
 XII. DÍJUGRATÓ VERSENY

Jövő szeptembertől a közneve-
lésben minden diák ingyen fogja 
kapni a  tankönyveket - mondta 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (Emmi) parlamenti 
államtitkára csütörtökön Üllőn, 
a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
(Kello) raktárában tartott sajtó-

tájékoztatón abból az alkalom-
ból, hogy megkezdődött a  tan-
könyvek és fejlesztő taneszközök 
szállítása az iskolákba.

Rétvári Bence közölte, a kö-
vetkező napokban összesen 13 
millió  tankönyv  fog megérkezni 
csaknem négyezer helyszínre. 

Míg korábban a  tankönyvek ki-
szállítása «esetlegesen sikerült» 
a megadott időpontra, az elmúlt 
években az állami tulajdonú Kel-
lo ezt a feladatot már sikeresen és 
pontosan végezte - tette hozzá.

Az államtitkár kijelentette, 
mára már az is látszik, hogy szíve-

sen használják az iskolák az állami 
fejlesztésű  tankönyveket, mivel a 
tavalyinál 500 ezerrel több ilyen 
könyvet rendeltek. Hozzátette, 
hogy ezeket a tankönyveket peda-
gógusok fejlesztik és három éven 
keresztül ki is próbálják.

 (MTI)
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JUDO
TANFOLYAM GYEREKEKNEK

KÉT HELYSZÍNEN 2019. SZEPTEMBERÉTŐL 

Ügyesség, Állóképesség, Erő, Önfegyelem, 

Magabiztosság, Bátorság, Tisztelet

Elsősorban a 6-12 éves fiúk-lányok jelentkezését várjuk, de bárki 

látogathatja az edzéseket, aki kedvet érez a sportág megismeréséhez! 

A tanfolyam célja a sportág játékos megismertetése, a tehetségek felku-

tatása, valamint a balesetmegelőző eséstechnikák meggyőző elsajátítása 

és a mozgás koordináció felmérése, javítása. Jelentkezés hétköznapon-

ként 18.00 órától Kinizsi Szabadidőközpont Küzdőtermében. Öltözet 

melegítő (mackó) ruha, póló, papucs. Emellett a Kossuth Lajos Általános 

Iskolában az iskolai judo program keretein belül is várjuk az érdeklődőket 

a tanév kezdetét követően hétfőnként és szerdánként 15 óra 30 perctől. 

Első edzés 2019. szeptember 4.

Jelentkezési határidő: 2019. október 1! Jelentkezni lehet személyesen 

edzéseken Hajdú László edzőnél illetve telefonon (70-374-9525, 20-

351-44-64) vagy email-en keresztül (nkjudo@citromail.hu)

KŐRÖS JUDO Egészség Nevelés Segítség Sportegyesület

Rövid nyári szünetet követően 

július végén edzőtáborozással 

kezdték a felkészülést a Kőrös 

Judo SE versenyzői az őszi ver-

senyszezonra. A saját szervezésű 

edzőtábor helyszíne immár he-

tedik alakalommal Nagykőrös 

Város Önkormányzat Balaton-

akali tábora volt, mely már a 

kezdést megelőző hetekben gya-

korlatilag ismét megtelt, hiszen a 

kőrösi sportolók mellett Tatáról, 

Mórahalomról és Homokmégy-

ről is érkeztek versenyzők, így 

közösen készülhettek a második 

félév versenyeire. Az edzőtá-

borozás ebben az évben is re-

mek hangulatban zajlott a szép 

környezetben. Természetesen a 

napi két edzés mellett más prog-

ramokra is maradt idő, így nem 

maradhatott el a strandolás, a tá-

bortűz és a bátorság próba sem. 

Az egyesület ezúton szeretné 

kifejezni köszönetét a lebonyolí-

tásban részt vevő szülőknek és a 

Nagykőrösi Szolgáltató Központ 

munkatársainak. A tábort köve-

tően megkezdődtek a napi szin-

tű edzések, ahol most még első-

sorban az alapozó munka van 

előtérben. Szeptembertől ismét 

kezdődnek a versenyek, emel-

lett az egyesület két helyszínen 

várja majd a sportág iránt ér-

deklődőket. Az iskolai program 

keretében a tanév kezdetével a 

Kossuth Lajos Általános Isko-

lában valamint a Kinizsi Sport-

centrumban.  Kőrös Judo SE

EDZŐTÁBOR ÉS 
ALAPOZÁS

Hirdetés

Iskolánkban a „Határtalanul…” 

program keretében a Kolozsvári 

Református Kollégium szakiskolá-

jának 40 tanulóját és 4 kísérő pe-

dagógusát fogadtuk, akik 5 napot 

tölthettek el nálunk, és ismerhet-

ték meg Nagykőröst és környékét. 

A várost egy játékos feladatlap 

segítségével fedezhették fel, amit 

a kisebb és nagyobb diákok is 

örömmel fogadtak. Vendégeinket 

nagy szeretettel vártuk, és a pár nap 

alatt igyekeztünk nekik bemutat-

ni mindennapjainkat. A cukrász 

tanműhelyben fagyit kóstolhattak, 

a pék tanműhelyben pedig brióst 

ehettek, amit ők maguk készítet-

tek el a Toldis diákok segítségével. 

A nap végén közösen megsütöttük 

Arany János kedvenc édességét, a 

Marcza fánkot. Kulináris élvezetek-

ben a többi napon sem volt hiány, 

mert minden nap vacsorára egy-

egy jellegzetes magyar ételt kaptak 

a konyhánktól – például alföldi gu-

lyást –, melyekről egy receptgyűjte-

ményt is összeállítottunk. 

A környéken kívül egy napot 
Budapesten töltöttek vendégeink. 
A kirándulás minden diákot tel-
jesen lenyűgözött. Jártak a Budai 
Várban, a Bazilikában és a Par-
lamentben is. A focistalábú fiúk 
pedig voltak olyan szerencsések, 
hogy példaképükkel, Dzsudzsák 
Balázzsal is találkoztak. A bú-
csúesten közösen játszottunk, 
énekeltünk, táncoltunk. Megha-
tó élmény volt, amikor a diákok 
velünk együtt énekelték a Ma-
gyarország című dalt. Az utolsó 
napon indulás előtt még a Bon-
duelle-be is ellátogattunk. Azt 
gondoljuk (és a visszajelzések is 
erre utalnak), hogy vendégeink 
maradandó emlékekkel, élmé-
nyekkel tértek vissza otthonukba. 
Reményeink szerint ez a kirán-
dulás valami új kezdete is volt, 
hiszen csodás barátságok kötőd-
tek mind a diákok, mind pedig a 
pedagógusok között. Így hisszük, 
hogy lesz még folytatás!

Bori Beáta
szervező pedagógus

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Tár-
saságunk, az NKM Áramhálózati 
Kft. az ön felhasználási helyét el-
látó közcélú villamos hálózaton 
előre tervezett munkálatokat fog 
végezni, melyek időtartamában a 
villamosenergia-szolgáltatás szü-
netelni fog.

Berendezéseinket az áramszü-
net ideje alatt is feszültség alatt 
állónak kell tekinteni! Aggregátor 
használata kizárólag Társaságunk-
tól előzetesen megkért, írásbeli en-
gedély alapján történhet. Ameny-
nyiben saját vagy bérelt aggregátort 
kíván alkalmazni szíveskedjen az 
áramszünetet megelőzően legalább 
5 nappal elektronikus levélben a 
„hozzaferesi.iroda@nkmaramha-

lozat.hu” e-mail címre bejelenteni, 
melynek tárgya „Aggregátor hasz-
nálat” legyen! 

Levele tartalmazza az Ön ne-
vét, telefonos elérhetőségét, továb-
bá azon felhasználási hely címét és 
0400-val kezdődő 10 jegyű azono-
sítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Üdvözlettel:
NKM Áramhálózati Kft.

2019.08.09. 08:00 - 16:00 idő-
szakban az alábbi területeken:

Nagykőrös: Balaton utca 1-25, 
2-60; Biczó Géza utca 1-39, 2-44/
B; Jókai utca 3-29, 2-10; Kárpát 
utca 9-23/A, 24-30; Kossuth Lajos 
út 1-17, 2-18; Széchenyi tér 13-31, 
8-32; Tázerdei utca 1-51, 2-54; Tö-
rök Ignác utca 1-15, 2-28

A Kolozsvári Református Kollégium 
látogatása Nagykőrösön a Toldiban

Tisztelt Ügyfelünk!

Hirdetés
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Dr. Czira Szabolcs polgármester 

elismerő oklevéllel is megköszön-

te a Bárány utcai lakótelepen élők 

példaértékű munkáját

A napokban számoltunk be 

ar ról kö zös sé gi oldalunkon, hogy 

me se szép virágok nyílnak a Bá-

rány utcai lakótelep egyik szé pen 

gondozott parkjá ban, aho vá a 

gondos lakosok nap ra for gó kat is 

ültettek. Talán ők sem gondolták 

volna, hogy ennyi re csodálato-

san szépre és nagy ra nőnek majd! 

Mintegy 3-4 méter magasságú 

giga- nap ra for gók ékesítik az eme-

letes há zak kal szembeni parkos 

részt. A do log mögött „keresd a 

nőt”. Két, gondos, szorgos, szépér-

zékkel megáldott Hölgy az, akinek 

kö szön he tő a zöldfelület szépítése, 

és a mostani napraforgó- csodák 

is. Nem véletlenül kapott Baracsi 

Katalin és Zatykó Erzsébet a kö-

zelmúltban polgármesteri elisme-

rő oklevelet a közösségért végzett 

munkájáért a Virágos Nagykőrö-

sért pályázat keretében. Dr. Czira 

Szabolcs polgármester külön kö-

szönte meg a Hölgyek munkáját, 

melyet példaértékűnek nevezett. 

Baracsi Katalint és Zatykó Erzsé-

betet (Bettyt) kérdezte lapunk a 

jelenről, és a jövőbeli terveikről. 

„Nagyon meglepett minket 

és örültünk a díjnak, igazából 

nem számítottunk rá, mert annyi 

szép kert van a városban. Nagyon 

szépen köszönjük! Ezt az új te-

rületet még csak most áprilisban 

kezdtük művelni. 40 éve csak fű 

és gaz volt benne. Jól jött, hogy 

a fűtéscsövek cseréje után nem 

kellett külön kiásni az akác haj-

tásokat és egyebeket, viszont sok 

követ és üvegdarabot hordtunk ki 

onnan. Felástuk és elkezdtük az 

ültetést, magok vetését. Katiká-

nak sok kánna gumója volt, azzal 

kezdtünk. Kár lett volna veszni 

hagyni. Beneveztünk a verseny-

re, elültettük a kapott palántákat, 

Katika a tavalyi nyereményéből is 

vett növényeket és elindult a lavi-

na. Vettem én is, és akkor több 

szomszéd is ezt látva jött segíteni, 

köztük egy 10 éves kislány, Kiss 

Emese is! Ő is boldogan ültetett, 

locsolt. Később kitaláltuk a kerék-

páros ötletet.  Katika egy haszná-

laton kívüli kerékpárt felajánlott 

és nem volt megállás. Kiraktam 

a napelemes lámpákat, papucsot, 

kaptunk kosarakat is. A lakóte-

lep másik részéből egy házaspár 

kaspót hozott, mert tetszett ne-

kik, amit csinálunk. Egy bácsi egy 

csomó palántát hordott ide, mi 

meg ültettünk. Mamámék házá-

tól, Katika barátnőjétől, rokona-

itól is jött «adomány», mindnek 

kellett hely, így bővítettük a terü-

letet. Nemrég költözött a lépcső-

házba egy házaspár, Mónika rög-

tön csatlakozott hozzánk, nagyon 

sokat javított a kert állapotán. 

Az öntözés idő hiányában saj-

nos ritka, de ahogy tudjuk, azt is 

megoldjuk. Kisebb rongálás volt, 

de ezzel semmi gondunk szeren-

csére. A leginkább féltett ritka 

nö vényeink is megmaradtak, re-

mél jük maradnak is. A jövőre te-

kint ve vannak további terveink, 

de az legyen meglepetés. Nagyon 

jó dolognak tartjuk a pályázatot, 

jö vőre hármas csapatban neve-

zünk. Ha valami oknál fogva nem 

lesz verseny, mi akkor is csinál-

juk, mert jó buli és móka, nekünk 

és másoknak is tetszik. Azt hi-

szem, nőni fog a terület.”

Katika és Betty azt is elárulta 

nekünk, hogy fontolgatják, hogy 

egy igazi közösségi kertet alakíta-

nak ki, ennek érdekében mindent 

meg is tesznek, figyelik a szakiro-

dalmat, pályázati lehetőségeket. 

További jó kertészkedést kívánunk 

nekik szeretettel!

Lőrinczy Veronika

Hihetetlen, de igaz! Több méteres napraforgók nőttek a Bárány utcai lakótelepen!


