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AUGUSZTUS 20-I 
TŰZIJÁTÉK

Időpont: 2019. augusztus 20., 21.00 óra

Helyszín: a Szabadság téren lévő szökőkút környéke

További részletek lapunk 4. oldalán!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A teljes programot keresse lapunk 11. oldalán!

Szeretlek Nagykôrös
Megjelent az 

Önkormányzati 
Hírek különszáma

Keresse Ön is 

a postaládájában!

Amennyiben augusztus 15-ig 

nem kapta kézhez, kérjük, 

neve és lakcíme megadásával 

jelezze azt nekünk a tanacs-

ado@nagykoros.hu e-mail 

címre vagy a 0653-550-307-es 

telefonszámon.

Köszönjük! 

 Sikeresen pályáztak 

tűzoltóink!
Fontos eszközökre kaptak támogatást!

További részletek lapunk 3. oldalán!

Figyelem!
Kezdődik a Kecskeméti úton 

a járdaépítés!
Részletek lapunk 2. oldalán!
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Gyász
Borbély Gáborné sz. Varga Erzsébet (1934)

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

AUGUSZTUS 
VÉGÉN ÉRKEZNEK 
A SZEPTEMBERI 

CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A gyermeket nevelő csalá-

dok már augusztus végén 

megkapják a szeptember-

ben esedékes családtá-

mogatásokat – közölte az 

Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma kedden az MTI-vel. 

A jogosultak a családi pót-

lékot, a gyermekgondozást 

segítő ellátást és a gyermek-

nevelési támogatást is kézhez 

kapják, hogy könnyebb le-

gyen számukra az iskolakez-

dés. Postai kézbesítés esetén, 

amennyiben a címzett nem 

tartózkodik otthon, értesítőt 

kap, hol és mikor vehető fel 

a támogatás. Az intézkedés 

mintegy 1,2 millió családot 

érint – olvasható a szaktár-

ca közleményében.

Tájékoztatásuk szerint, 

a kormány az előrehozott 

utalás mellett minden ta-

nulónak ingyen biztosítja 

a tankönyveket a szeptem-

berben kezdődő tanévben 

az 1-9. évfolyamokon, míg 

a 10-12. évfolyamon szo-

ciális rászorultság vagy 

nagycsaládos háttér ese-

tén kérhető a tankönyvek 

ingyenessége. Emlékeztet-

tek, hogy a 2020-2021-es 

tanévtől az ingyenes tan-

könyvellátás valamennyi 

évfolyamra kiterjed.

 MTI

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

Ahogyan arról beszámoltunk, 

augusztus 9-én megtörtént a 

munkaterület átadása a kivitele-

ző részére. A Helmeczi utca bur-

kolatfelújítása már a hét elején, 

augusztus 12-én megkezdődött, 

a Kecskeméti út járdájának bon-

tása augusztus 19-én kezdődik 

meg, és a körforgalomtól halad-

nak a szakemberek a Helmeczi 

utcai kereszteződésen át az Encsi 

utcai kereszteződésig, augusztus 

25-ig. A kivitelező szakaszolva 

végzi el a munkálatokat annak 

érdekében, hogy a gyalogosforga-

lomban a lehető legkisebb fenna-

kadásokat okozzák. 

A beruházást pályázatos for-

rásból, valamint az önkormány-

zat által biztosított önerő mellé-

ren de lé se mellett végzi el a 

ki vi te le ző. Az épületekbe az aka-

dály mentes megközelítést biz-

to sí ta ni fogja a kivitelező cég a 

mun ká la tok időtartama alatt is. 

Ugyanakkor az építkezés so-

rán a gyalogos közlekedésben 

időszakosan korlátozások vár-

hatók, ezért kérik a lakosság 

türelmét a kivitelezés időtar-

tama alatt. Ne feledjék, a járda 

Önökért, Önöknek épül! Amit 

megígért a Városvezetés, azt 

teljesíti! FOLYTATJUK!

A beruházásról 
folyamatosan 

beszámolunk Önöknek!
LV

FIGYELEM! 
Kezdődik a Kecskeméti 

úton a járdaépítés!
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Ahogyan lapunk arról beszá-
molt, Nagykőrös Város Önkor-
mányzata évek óta sikeres di-
ákmunka programot szervez, 
mely során a fiataloknak lehe-
tőségük van a Polgármesteri 
Hivatalban és intézményeiben 
munkát vállalni. A program 
első hónapja már sikeresen 

lezárult, most a diákmunká-
sok újabb csapata kezdi meg a 
munkát augusztus 1-től. A di-
ákokat a programvezetők mel-
lett dr. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester is köszöntötte, sok 
sikert kívánva nekik erre a hó-
napra. A városvezető kiemelte, 
hogy nagyon köszöni előre is a 

diákoknak, hogy náluk dolgoz-
nak a nyár folyamán, hiszen ez-
zel sokat segítenek az állandó 
dolgozóknak. 

Dr. Körtvélyesi Attila hang-
súlyozta, hogy az itt végzett 
munka nagyon hasznos lehet a 
későbbiek során, hiszen a meg-
szerzett tapasztalat jól haszno-
sítható majd a későbbi munka-
helyeken, és ezt a tapasztalatot 
senki sem fogja tudni elvenni a 
diákoktól.  „Biztos vagyok ben-
ne, hogy sok olyan élménnyel, 
tapasztalattal tudtok gazda-
godni, mely később használha-
tó lesz, illetve kicsit Ti is jobban 
magatokénak fogjátok érezni 
a Város dolgait, hiszen ebben 
most Ti is részt vesztek. Itt sok 
olyan apró dologgal kell foglal-
kozni, melyet nem is hinnétek. 
Én azt szoktam mondani, és 
az emberek is úgy gondolják, 

hogy ami nem tartozik sehova, 
az ide tartozik, azzal ide fogok 
fordulni, mert azt biztosan meg 
tudják oldani a Polgármeste-
ri Hivatalban. Ti is látjátok 
majd, hogy nagyon sok olyan 
dolog van, nagyon sok olyan 
élethelyzet van, egyedi ügy, 
amit bizony kezelni kell és min-
dent meg kell tenni annak ér-
dekében, hogy az állampolgár 
elégedett legyen. A lakos elége-
detten nyugtázhassa azt, hogy 
megoldották az ügyét, megfele-
lő módon. Bízom abban, hogy 
hátha közületek valaki kedvet 
kap ahhoz, hogy továbbtanulás 
után elhelyezkedjen az önkor-
mányzati szektorban.” – mond-
ta el a program megnyitóján dr. 
Körtvélyesi Attila alpolgármes-
ter, jó munkát kívánva a diá-
koknak.

Lőrinczy Veronika

Folytatódik a nagykôrösi diákmunka program: 

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester 
köszöntötte a résztvevôket

Sikeresen pályáztak 
tûzoltóink!

Fontos eszközökre 
kaptak támogatást!

Sok esetben életek múlhatnak 

azon, hogy helyben működik 

a szervezet, hiszen a vonulá-

si idő így sokkal rövidebb. Az 

Önkormányzati Tűzoltóság 

Nagykőrös munkáját a kataszt-

rófavédelmi szervek is megbe-

csülik, és segítik a működését. 

A közelmúltban megtörtént az 

eredményhirdetés az önkor-

mányzati tűzoltóságokat támo-

gató pályázatnál. Dr. Körtvé-

lyesi Attila, az Önkormányzati 

Tűzoltóság Nagykőrös elnöke 

lapunknak elmondta, hogy 

örömteli, hogy ismét támoga-

tásban részesült a szervezet, 

összesen 3 651 789 Ft- ot kap-

nak fontos tűzoltó védő- és 

technikai eszközök beszer-

zésére. „Ezek használatával 

tűzoltóink még hatékonyab-

ban, gyorsabban végezhetik 

el munkájukat. Tűzoltó vé-

dőkesztyűket, mászóöveket, 

új, korszerű nyomótömlő-

ket, létrákat, benzinmotoros 

láncfűrészeket, LED fényve-

tőt szerzünk be a nyertes pá-

lyázat keretében. Köszönjük 

a támogatást, mellyel megerő-

sítették, ismét elismerték azt, 

hogy tűzoltóink munkájára 

nagy szükség van.” – mondta 

el lapunknak dr. Körtvélyesi 

Attila, a Nagykőrösi Önkor-

mányzati Tűzoltóság elnöke. 

Lőrinczy Veronika

A JOBBIKTÓL KAPOTT 

CSEKKET AZ OLVASÓ…
Az alábbi olvasói levelet juttatták el szerkesztősé-
günkbe, melyet ezúton közlünk változtatás nélkül:
„Kedves újságírók! Van itt ez az aláírásgyűjtés, 
ami folyik a városban, maguk is írtak már róla 
párszor. Baloldali emberként én még ilyen piszkos 
aljassággal még nem találkoztam, pedig már el-
múltam 70. Mivel ez másodszor fordul elő velem, 
leírom. Aláírtam a csatornapénz miatt a Zágrábék-
nak, valami magát függetlennek mondó ember gyűj-
tötte, persze azonnal kiszagoltam, hogy Jobbikos, de 
nem baj, aláírtam, megadtam, amit kért. Mondtam is 
neki, máskor ne hazudja magát függetlennek, olyan 
nincsen. Erre pár napra rá megkerestek a Jobbik-
tól, hogy anyagilag támogassam őket, még csekket 
is postáztak nekem. Nem volt kitöltve az összeg, 
gondolom az rám volt bízva. Sok mocskos dolog 
folyik itt, de ilyet komolyan nem láttam. Ez volt 
az utolsó, hogy bármit aláírtam, amihez ezeknek 
közük van, velem ne szórakozzanak és köszönöm, 
nem kérek csekket sem.”
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TÁJÉKOZTATÓ
Augusztus 20-i Tűzijáték

Időpont: 2019. augusztus 20., 
21.00 óra
Helyszín: a Szabadság téren 
lévő szökőkút környéke

A tűzijáték ideje alatt a Kos-
suth Lajos utcán, Cegléd illetve 
Kecskemét irányába ideiglenes 
forgalomkorlátozást vezetünk 

be. Emellett 2019. augusztus 
19-én, 21.00 órától 2019. au-
gusztus 20-án, 21.20 óráig a 
szervezők lezárják a Szabadság 
tér minden oldalán lévő parko-
lókat, beleértve az OTP Bank 
előtti parkolókat is. A tűzijá-
ték biztonságos megszervezése 
érdekében 2019. augusztus 20-
án, 14.00 – 22.00 óráig lezárjuk 
a Szabadság tér Járási Hivatal 
(Kormányablak) felöli részét. 
A fenti időpontban a téren a 
gyalogos forgalom szigorúan 
tilos lesz. 

A forgalomkorlátozás el-
lenére (körülbelül 20.50 – 

21.15-ig) a közelében levő in-
gatlanokat Mentőszolgálat, a 
Rendőrség, a Tűzoltóság, illet-
ve a megkülönböztető jelzéseit 
használó járművek meg tudják 
közelíteni. 

A fenti időpontban az OTP 
utcájából, illetve a Finucci Piz-
zéria elől a kihajtást a Rendőr-

ség nem fogja engedélyezni.
A nézők részére javasoljuk 

a Deák tér, a Városháza előtti 
területet, a Volánbusz pályaud-
var területét, illetve a Postapa-
lota előtti útszakaszt. Ezekről a 
helyekről lesz jól látható majd a 
tűzijáték. 

A Rendezők nevében arra 
kérjük a nézőket, hogy a Kossuth 
Lajos út részleges forgalomkor-
látozását követően csak a Rend-
őrség és a Rendezők által kijelölt 
helyeken tartózkodjanak a tűzi-
játék idején. Ezen belül tartóz-
kodni tilos és balesetveszélyes.

A tűzijáték befejeztével a kor-
látozásokat megszüntetjük és az 
ideiglenesen kihelyezett jelző-
táblákat eltávolítjuk. 
A közvilágítást kb. 21.00 óra-
kor kapcsoljuk ki és kb. 21.15 

órakor kapcsoljuk vissza.
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

50 éves általános 
iskolai találkozó!

A találkozás mindig öröm! Fő-
leg, ha olyan emberek találkoz-
hatnak hosszú idő után újra, 
akik életük meghatározó részét 
együtt töltötték! 

50 éves osztálytalálkozóra 
gyűltek össze az elmúlt napok-
ban a Petőfi Sándor Általános 
Iskola 1969-ben Zilizi Meny-
hártné osztályában végzett egy-
kori tanulók. A találkozó ötlete 
Farkas Albertné Palya Erzsike 
gondolataiban fogalmazódott 
meg, aki gyorsan segítő társak-
ra talált. A helyszínt és a finom 
vacsorát a Budai Kapu Étterem 
biztosította. Az egykori osz-
tálytársak szívesen találkoztak 

újra, hiszen az előző találkozó 
25 évvel ezelőtt került meg-
szervezésre. A délután folya-
mán mindenki elmesélte, hogy 
az elmúlt 50 évben mi minden 
történt vele. Hallhattunk súlyos 
betegségekből és balesetből 
csodás felépülésekről, érdekes 
élettörténetekről. Az osztály-
társak személyeinek feleleve-
nítése kapcsán kiderült, hogy 
sajnos már 10-en elhagyták földi 
életüket. A vacsorát késő esté-
be nyúló beszélgetés követett. 
A résztvevők végül úgy váltak 
el egymástól, hogy szeretnének 
hamarosan újra találkozót! 

PLnéFZs .

Hirdetés

 Az idei évben első al-
kalommal kerül meg-
rendezésre a Nagykőrös 
szépe verseny, melynek 
facebook oldala is elin-
dult már. Az eredmény-
hirdetés a szeptemberi 
Arany Napok keretében 
lesz a Cifrakertben, a 
nagyszínpadon. 
Lapunk folyamatosan számol 
majd be az előkészületekről, vala-
mint a verseny állásáról. Nagykő-
rös gyönyörű virágos város, ahol 
rengeteg csodaszép hölgy él! Ők 
is olyanok, akár a virágok, le-
gyünk rájuk mi is büszkék! 

Ha ismertek olyan Hölgyet, 
akit szívesen látnátok a neve-

zők közt, akkor keres-
sétek meg, és szóljatok 
neki a rendkívüli lehe-
tőségről! Ha Te magad 
vagy az, aki kedvet 
kaptál a nevezéshez, 
akkor szeretettel vár-
juk jelentkezésedet!

A részleteket a 
Nagykőrös Szépe 2019 

facebook oldalon folyamato-
san teszik közzé. A tervek sze-
rint a győztes egy jogosítvány-
nyal lesz gazdagabb, de ezek 
mellett természetesen sok-sok 
díjat kapnak a legszebbek! 
Hajrá Hölgyek, hajrá Nagykő-
rös! 

LV

Ki lesz Nagykôrös szépe? 
Egy hónap múlva kiderül! 

Várják a nevezéseket!

Híreinket, képgalériáinkat kövesse 
nyomon továbbra is az

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

városi honlapon!
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A www.nagykorosma.hu és 
az Önkormányzati Hírek 
közös szavazásán, az Ol-
vasók véleménye alapján 
2019-ben és az ezt meg-
előző két évben is a Fodor 
fagyizó lett Nagykőrös 
kedvenc fagyizója. Ezen 
alkalomból a vendéglátó-
helynek sok szeretettel gra-
tulálva oklevelet ajándékoz-
tunk. Az üzlet tulajdonosai 
nagy örömmel fogadták 

az oklevelet, és azt, hogy 
immár harmadik alka-
lommal őket választották 
a nagykőrösiek, melyet ez-
úton is hálásan köszönnek! 
A Fodor fagyizó egy igazi 
családi vállalkozás, mely 
példaértékű munkát végez. 
A tulajdonosokkal készített 
interjúnkat későbbi lapszá-
munkban olvashatják.

Lőrinczy Veronika
Fotó: Beretvás Judit 

Oklevelet adtunk át 
a Fodor fagyizónak!

A közelmúltban dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, az 
elmúlt évek hagyományainak megfelelően, a Nagykőrösi 
Humánszolgáltató Központ nyári programjain résztvevő 
gyermekek részére jégkrémeket ajándékozott. A meglepe-
tést a gyermekek és az intézmény dolgozói is nagy öröm-
mel fogadták a nyári nagy melegben. Sajnálatos módon az 
ellenzéki médiában, a Heti Hírek újság július végi lapszá-
mában „könyvelő” tollából jelent meg a témával kapcso-
latban egy gúnyos írás.

A Heti Hírek újságban és internetes hírportálján is meg-
jelenő cikkre reagálva Bugya László, a Nagykőrösi Humán-
szolgáltató Központ intézményvezetője a következő levelet 
küldte dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek: 
„Tisztelt Alpolgármester Úr!
Nemrégiben értesültem arról, hogy egy interneten elérhe-
tő hírportálon a prevenciós programsorozatunk záróak-
kordjaként az Ön által a résztvevő gyermekeknek hozott 
jégkrém árát, illetve az átadás gesztusát vették célba. Ma-
gam, a kollégáim és a részt vevő gyermekek nevében is sze-
retném megköszönni a látogatást és az ajándékot.  Bárcsak 
többeknek eszébe jutna az ilyesfajta segítség, és tennék is! 
Remélem a továbbiakban is megtisztel bennünket látoga-
tásával, akár jégkrém nélkül is. 
Látogatását még egyszer köszönöm!
Nagykőrös, 2019. 08. 09.

 Tisztelettel:
Bugya László

 intézményvezető”
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Hirdetés

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 

állást hirdet 

 ápolói munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: ápoló, egészségügyi alkalmasság; magyar 

állampolgárság; egészségügyi dolgozók működési nyilván-

tartásba vétele; valamint MESZK tagság; büntetlen előélet, 

melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába 

álláskor szükséges  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részle-

tes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel; Szakképesítést 

igazoló dokumentum másolata; Pályázó beleegyező nyilatkozata, 

hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályá-

zati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Csépleő Viktória ápolási igazgatónőnél tel: 53/351-761.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak 

a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 

címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) 

vagy Személyesen

*******

Figyelem! Álláslehetőségek a Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központban!

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ KARBAN-

TARTÓ (GONDNOK) és LEINFORMÁLHATÓ TAKARÍTÓ 

munkatársakat keres.

Jelentkezni lehet 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. 

igazgato@korosikultura.hu 06-70/382-9740

A közelmúltban fejeződött be 
a Szabó Károly Városi Könyv-
tár teljes belső festése, így 
megújult, megszépült környe-
zetben várják az Olvasókat az 
intézmény munkatársai. Csak 
kevesen sejtik, hogy milyen 

sok könyv közül válogathat-
nak az ide betérők. Összesen 
70.000 kötetes a könyvtár, 
ahol nem csak könyveket 
találnak az érdeklődők. Na-
pilapokkal, időszaki kiad-
ványokkal, magazinokkal, 

internetezési lehetőséggel, 
hanganyagokkal, és sok-sok 
remek programmal várják a 
lakosságot az igazi szakértő, 
kedves munkatársak. Mot-
tójuk: „Ha a könyvtárba be-
lépsz, a világba kilépsz!”

Ez így is van, hiszen a renge-
teg olvasnivaló kitárja 

a világot!
Mindenkit sok szeretettel 

várnak, folyamatosan meg-
újuló könyv választékkal.

 LV

Megszépülve várják az olvasás szerelmeseit! 
Teljes festés volt a Városi Könyvtárban
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Már az utcáról is látszik, hogy nagy munka 
folyik az Arany iskola Kecskeméti úti épü-
letén. Lapunk munkatársa Nagytiszteletű 
Szabó Gábor lelkészelnök úrral tett bejá-
rást. 

 Mint megtudtuk, új gépészetet kap az 
épület, megújul a vízvezetékrendszer, az 
elektromos hálózat, a vizesblokkokban a 

szaniterek, a csempék, teljes belső festés tör-
ténik, és sor kerül ablakcserékre is. A korábbi 
raktározásra használt épületrészt átalakít-
ják, és csoportszobákat hoznak létre, melyek 
jó szolgálatot tesznek majd a tanév során. 

Fontos információ, hogy a forrást a 
fenntartó Egyházközség saját erőből fedezi. 
A munkák pedig nem érnek véget az épület 

belsejében, hiszen a homlokzat felújítást is 
megvalósítják, ehhez az Önkormányzat ál-
tal az épített örökség helyi értékeinek védel-
mére kiírt pályázatra is pályáznak. 

Nem csoda, hogy nagy a sürgés-forgás az 
épület körül, hiszen tervek szerint a tanév-
kezdésre már a megújult épület fogadja majd 
a diákokat.

Megújul az Arany János Református Általános Iskola 
és Óvoda Kecskeméti úti telephelye

Nagykőrös Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete a te le -

pü lés ren de zési eszközök tel-

jes kö rű felülvizsgálata során, a 

széleskörű társadalmi be vo nás 

és a nyilvánosság biz to sí tá sa 

érdekében, összhang ban a te-

le pü lés fej lesz té si, település ren-

dezési és településképi eszközök 

készítésével, módosításával kap-

cso la tos partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 88/2017. (VI. 

29.) számú  önkormányzati ha-

tározattal, 2019. augusztus 8-án 

16.00 órakor lakossági fórumot 

tartott az Nagykőrösi Arany Já-

nos Kulturális Központban. 

A főépítész vezetésével és a 

településtervezők bevonásával 

megtartott eseményen a részt-

vevőknek módjukban állt meg-

ismerni és véleményezni az el-

készült egyeztetési tervanyagot.

2019. augusztus 14.

Tényi András főépítész

A településrendezési eszközök módosításának 
partnerségi egyeztetésérôl
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Hirdetés

A napokban dr. Körtvélyesi 
Attila alpolgármester közös-
ségi oldalán arról számolt be, 
hogy megkezdődtek Nagy-
kőrös Város Bokros városré-
szén a kátyúzási munkálatok. 
A Városvezető arra kéri a La-
kosságot, hogy amennyiben 
a település ezen részén még 

lát nak kátyúkat, jelezzék 
fe lé, forduljanak hozzá bi-
za lommal, és akkor intézik 
a javításokat. „Köszönöm 
az eddig megküldött beje-
lentéseket!”- írta dr. Kört-
vélyesi Attila közösségi 
oldalán.

 LV

Megkezdődtek a kátyúzási 
munkálatok a Bokros 

városrészen
A BETÖRÔK ÉS A TOLVAJOK 

NEM MENNEK SZABADSÁGRA!
Ügyeljünk otthonunk biztonságára!

Bár lassan közeledik a nyári szabadságolások vége, a betö-
rők és tolvajok kihasználják még a nyár utolsó lehetőségeit. 
„Alkalom szüli a tolvajt”, tartja a mondás, de az alkalmat ne 
teremtsék meg Önök!
Az alábbiakban néhány olyan megoldásra teszünk ajánlást, 
melyek figyelembevételével elkerülhetik, hogy sértetté vál-
janak, és rossz emlékeik maradjanak erről a nyárról. 

•  Amennyiben üdülni megy a család, kérjék meg rokonukat, 
megbízható szomszédjukat a levélszekrényük rendszeres ki-
ürítésére. A megtelt levélszekrény árulkodó jel lehet a tolvaj 
számára arról, hogy hosszabb ideje nem tartózkodnak a la-
kásban. Arra is megkérhetik megbízottjukat, hogy ne csak 
a virágokat locsolja meg, hanem az utcai függönyöket al-
kalmanként húzza el, kapcsolja be a rádió,- vagy tévéké-
szülékeket. 

•  Ne osszák meg a közösségi oldalakon azt, hogy éppen hol 
nyaralnak, nehogy ennek ismeretében váljon célponttá az 
otthonuk!

•  A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak, nap-
pal az ajtókat is nyitva tartják. Értékeik védelme szempontjá-
ból nem jelent védelmet a szúnyogháló! 

•  Ha napközben otthon tartózkodnak, vagy akár csak rövid 
időre hagyják el a lakásukat – vendégeiket kísérik ki, vagy 
éppen ismerőseikkel váltanak pár szót – akkor is mindig zár-
ják be az ajtót!

•  A kertes házban lakók zárják a kapukat, illetve a ház ajtaját, 
ablakait, amíg a kert hátsó végében dolgoznak, vagy pihen-
nek! 

•  Biztonságtechnikai üzletekben kapható mobil, mozgás-
érzékelővel ellátott riasztókészülék, amely alkalmazható 
az udvaron, erkélyen lévő, vagy kempingezés során a sá-
torban, lakókocsiban elhelyezett értékek védelmére is. 
A hatósugarába kerülő mozgó tárgyak, személyek jelenlétét 
hangadással jelzi, használják ezeket!

•  Amennyiben strandon, fürdőben töltik szabadidejüket, 
lehetőség szerint vegyék igénybe az értékmegőrzőt! Ab-
ban az esetben, ha nincs, a parton hagyott értékekre felváltva 
vigyázzanak, soha ne hagyják őrizetlenül táskáikat, csomag-
jaikat! Figyeljenek egymásra és egymás értékeire, a lopás 
ezzel megelőzhető!

Ingyenesen hívható segélyhívó számok:

104, 105, 107, 112
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály
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FOLYTATJUK!
Jó ütemben halad a kivitelezés

A kivitelezés megkezdése után dr. Czira Szabolcs polgármester 

a helyszínen egyeztetett a kivitelező cég munkatársaival a Bá-

rány utcai lakótelep burkolatfelújítási munkálatairól. 

Mint ismeretes, több mint egy kilométer hosszon újul meg 

útburkolat és 599 négyzetméter járda is kiépítésre kerül a Föld-

vári, Bárány és Tabán utcák által határolt területen. A beruházás 

pályázati forrás elnyerése és a dr. Czira Szabolcs polgármester 

kezdeményezésére biztosított önerő hozzárendelése után kez-

dődhetett meg. 

A vásártéren épülő kiszolgáló 

épület kivitelezése jó ütemben 

halad, tudta meg a helyszínen 

a kivitelező cég vezetőjétől dr. 

Czira Szabolcs polgármester. 

Érthető okból nagy az érdek-

lődés a beruházás iránt a la-

kosság részéről is, hiszen ezzel 

a város több száz éves hagyo-

mányokkal bíró vásárainak 

megrendezése történhet majd 

jobb infrastrukturális körül-

mények között.

Mint ismeretes, az Önkor-

mányzat dr. Czira Szabolcs 

polgármester javaslatára pá-

lyázott forrásért a kiszolgáló 

épület megépítésére 2017-

ben, az 50 milliós támoga-

tás elnyerése és a szükséges 

adminisztrációs folyamatok 

után az idén nyáron megkez-

dődhetett a kivitelezés is. 

A tervek szerint az épület 

még ebben az évben elké-

szülhet. 

Megkezdődött 
a Bárány utcai lakótelepen 

a burkolatfelújítás!

Bízunk benne, hogy a Társulat mihamarabb 
szétosztja a pénzt az emberek között!

Egyértelmű, hogy a Nagykőrösi 
Víziközmű Társulat „ea” rendel-
kezik azon összeg felett, mely 
megmaradt a szennyvízberuhá-
zás befejezése után. Miként az is 
egyértelmű, hogy a Társulat ren-

delkezik a szerződésekkel, név-, 
címlistákkal, bankszámlaszámok-
kal, és tudja, kinek mennyit lehet 
utalni. Körtvélyesi Sándor elnök 
jogi akadályokra hivatkozik, hogy 
nem fizetnek. 

Az Önkormányzat kérte 
a Társulatot, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül mara-
déktalanul fizesse ki az ösz-
szeget a társulati tagok részé-
re. Lapunk bízik benne, hogy 

minél előbb hírt adhatunk 
arról, hogy az a Társulat, aki 
beszedte a pénzt a lakosoktól, 
dolga végeztével a maradékot 
mihamarabb szét is osztja az 
emberek között!
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Ismét jó helyre kerültek
a TIBIKER utalványai

Nagy volt megint az öröm a TI-
BIKER élelmiszerüzletben, ahol 
ebben a hónapban is a vásárlók 
jelölései alapján két rászoru-
ló családot ajándékozott meg a 
bolt vezetősége 10-10 ezer forint 
értékű vásárlási utalvánnyal. La-
punk a szerencsés nyertesekkel 
készített interjút.

Tóth Mihályné lapunknak el-
mond ta, hogy a Kárpát utcában 
lak nak, de minden nap itt vásárol-
nak. Az idős asszonynak ugyan 
na gyon fáj a lába, de akkor is 
na gyon szívesen jön el a boltba. 
„Mindent itt veszünk meg, nagy 
a család. Nagyon aranyosak itt 
az eladók. Meg vagyunk elégedve 
a termékekkel, árakkal is! Na-
gyon családias ez a bolt.  Nagyon 
finom itt a kenyér, mi a forma-
ke nye ret vesszük itt. Remek a 
hús áru, mindent veszünk: tarját, 
rán tani valót, mikor mit. A tö-

pörtyű az kimondottan nagyon 
jó. Na gyon örültünk, hogy nyer-
tünk! Én megmondom őszintén, 
hogy nem akartam elhinni. Nagy 
bevásárlás lesz az utalványból!”

Pozsák Csaba elmondta, hogy 
a Pálfájánál laknak, és gyakran vá-
sárolnak itt. Húsféléket, zöldsé get, 
fagyasztott termékeket vesznek 
itt. Egy gyermekünk van, a fe le-
sé gemet „otthon hagytuk”. Meg-
le petés, hogy eljöttünk a kicsivel 
vásárolni. Húslevest és zöldséges 
rizst főz éppen otthon a felesé-
gem. Húsfélét, zöldséget veszünk. 
Az akciók miatt szeretünk itt vá-
sárolni, és mindig frissek az áruk. 
Az eladók már jól ismernek ben-
nünket. Anyukának is viszünk 
haza finomságokat.”

Ha tehetik Önök is térjenek be 
a TIBIKER nagykőrösi üzletébe 

vásárolni, érdemes!
 LV

Hirdetés

FELHÍVÁS
A nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola 

Alapfokú Művészeti Iskola

(2750 Nagykőrös, Patay u. 19.)

a 2019/2020-as tanévre beiratkozást tart 

szolfézs előképző szakra, 

az általános iskolák 1. és 2. osztályos tanulói részére.

Hangszeres tanszakainkra - gordonka, trombita, fuvola, 

furulya, gitár, szaxofon - szintén várjuk az érdeklődőket.

A beiratkozás időpontja:

2019.  augusztus 26.-27. (hétfő-kedd) de. 9-12, 

du. 14 -17 óra.

Szeretettel hívjuk és várjuk a zenetanulás iránt  

érdeklődő leendő növendékeinket!

***

Órabeosztás:

2019. szeptember 2-3-4-én (hétfő-kedd-szerda) 1400-tól.

Bővebb felvilágosítást az iskola  53/550-120-as 

telefonszámán kaphatnak. 

Folytatjuk! 
Újabb szép önkormányzati tulajdonú 

épületet újít fel Nagykőrös

 A Zrínyi utca 2. szám alatt 
lévő épületet, melynek fő 
homlokzati része a Ceglédi 
úton van, felújítják. Az ingat-
lan önkormányzati tulajdonú, 
a kezelője a KÖVA- KOM 
Nonprofit Zrt., Vozárné Ragó 
Ildikó, a cég vezérigazgatója 

lapunknak elmondta, hogy a 
felújítás nem csak a homlok-
zatot, hanem a tetőszerkeze-
tet is érinti. Ezzel újabb szép, 
régi épület újul meg Nagykő-
rösön, mindenki örömére. 
A munkálatokról beszámo-
lunk Önöknek. LV
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Hirdetés

Hirdetés

NAGYKÔRÖS 
KIVÁLÓ DIÁKJAI 

Pontosítás
Az Arany János Református 
Általános Iskola és Óvoda 
kiváló diákjai: Erős Csaba, 
Varga Jázmin, Matuska Lot-
ti Luca, Farkas Viktória Lili, 
Egri Henrietta: XXII. Orszá-
gos Bibliaismereti Versenyen 
országos I. helyen végeztek. 

Gratulálunk!

JUDO 
TANFOLYAM  

GYEREKEKNEK
KÉT HELYSZÍNEN

2019. SZEPTEMBERÉTŐL 
Ügyesség, Állóképesség, 

Erő, Önfegyelem, Magabiz-
tosság, 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 felkutatása, va-
lamint a balesetmegelőző 
eséstechnikák meggyőző el-
sajátítása és a mozgás koor-
dináció felmérése, javítása. 
Jelentkezés hétköznapon-
ként 18.00 órától a Kini zsi 
Szabadidőközpont Küzdő-
termében. Öltözet melegítő 
(mackó) ruha, póló, papucs. 
Emellett a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában az is-
kolai judo program keretein 
belül is várjuk az érdeklődő-
ket a tanév kezdetét követő-
en, hétfőnként és szerdán-
ként 15 óra 30 perctől. Első 
edzés 2019. szeptember 4.

Jelentkezési határidő: 
2019. október 1.! 

Jelentkezni lehet szemé-
lyesen 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
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. augusztus 12-től 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B., 

Tel.: 53/353-598

2019. augusztus 19-től 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 28., 

Tel.: 53/552-134

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

Hirdetés

ORVOSI ÜGYELET
TELEFONSZÁMA: 53/350-377

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

A 2019. június 28. napján ha-

tály ba lépett szálláshely-szol-

gál tatási tevékenység folytatá-

sá nak részletes feltételeiről és 

a szálláshely-üzemeltetési en-

ge dély kiadásának rendjéről 

szó ló 239/2009. (X. 20.) Korm. 

ren delet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) módosításával 

kap csolatban az alábbiakról tá-

jé koztatom:

A turisztikai térségek fej-

lesz tésének állami feladatairól 

szó ló 2016. évi CLVII. törvény 

vég re hajtásának tárgyában kia-

dott 237/2018. (XII. 10.) Korm. 

rendelet határozza meg a Ma-

gyarország területén a szál lás-

hely-szolgáltatók által a Nem-

zeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Köz ponthoz (a továbbiakban: 

NTAK) való csatlakozás, vala-

mint ezen szervezet műkö-

dé sének, a bekerülő adatok 

ke ze lé sé nek, feldolgozásának 

és továbbításának szabályait, 

amely alapján a Korm. rendelet 

a kö vetkezők szerint határozza 

meg a regisztráció ütemét:

A szállodák esetén: 

Kötelesek 2019. június 1-je és 

2019. június 30-a között re-

giszt rálni, majd 2019. év jú-

liu sá tól napi és havi adatszol-

gáltatást teljesíteni az új 

rend szerben. 

A panziók esetén: 

Kö telesek 2019. szeptember 

1-je és 2019. szeptember 30-a 

kö zött regisztrálni, majd 

2019. év októberétől napi és 

ha vi adatszolgáltatást teljesí-

te ni az új rendszerben. 

Az egyéb szálláshelyek, kem-

pin gek, üdülőháztelepek és 

közösségi szálláshelyek ese-

tén: 

Kötelesek 2019. december 

1-je és 2019. december 31-e 

között regisztrálni, majd 

2020. év januárjáról napi és 

havi adatszolgáltatást teljesí-

teni az új rendszerben.

Az új szálláshely-szolgálta-

tók a regisztrációt a tevékeny-

ség megkezdését követő legfel-

jebb öt napon belül kötelesek 

elvégezni.

Azon szálláshely-szolgál-

tató, amely a Korm. rendelet 

módosításának hatálybalépése 

előtt tevékenységét már beje-

lentette, illetve rendelkezett 

működési engedéllyel, 2019. 

november 30. napjáig köteles 

benyújtania a szálláshelykezelő 

szoftver meglétét igazoló do-

kumentumot, illetve a Korm. 

rendelet 1. melléklet 3-6. pont-

jában meghatározott bejelen-

tési és üzemeltetési követelmé-

nyek megfelelőségéről szóló 

nyilatkozatot.

Tájékoztatom továbbá, 

hogy a Magyar Turisztikai 

Ügy nök ség Zrt., mint a NTAK 

üze mel te tő je térítésmentesen 

biz tos ít ja a saját fejlesztésű 

szálláshelykezelő szoftverét 

a legfeljebb nyolc szobával és 

tizenhat férőhellyel rendel-

kező szálláshely-szolgáltatók 

részére.

Bővebb tájékoztató érhető 

el a következő internetes olda-

lon: https://info.ntak.hu

Felhívom figyelmüket, 

hogy a Korm. rendelet 7/A. § 

(3) bekezdése szerint a nyil-

ván tar tás ba vett szállás hely-

szol gál ta tót hatósági el lenőr-

zés keretében ellenő riz ni 

szük sé ges 6 évente legalább 

egy alkalommal, az el le nőr-

zés re 2019. szeptember 1. és 

2019. november 21. napja kö-

zött kerül sor.

Nagykőrös, 2019. augusztus 10.

Tisztelettel:

Dr. Nyíkos Sára

címzetes főjegyző

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓK
FIGYELMÉBE! 

Tisztelt szálláshely-szolgáltatók!
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Ahogyan az elmúlt években, 

az idén is nagyon sok diák 

táborozott Balatonakalin, a 

Nagykőrös Város tulajdonát 

képező létesítményben, mely-

nek kezelője a Nagykőrösi 

Szolgáltató Központ (NSZK). 

Szerencsésnek mondhatók a 

kőrösi diákok, sportolók, hi-

szen egy remek szálláshely áll 

rendelkezésére mindazoknak, 

akik táborozni szeretnének a 

Balatonon, a nyár folyamán. 

Az elmúlt években folyamato-

san szépítették, csinosították a 

létesítményt saját költségvetés-

ből úgy, hogy mindez önfenn-

tartóvá vált. Az idei táborozá-

si tapasztalatokról kérdeztük 

Ványiné Sebestyén Mártát, a 

Nagykőrösi Szolgáltató Köz-

pont intézményvezetőjét.

 „A táborozás szervezése 

min den évben úgy kezdődik, 

hogy februárban összehívom 

az iskolák képviselőit, akkorra 

már kialakítom a táborozási 

idő pon to kat, az árakat. Ezek-

ről adok ilyen kor tájékoztatást. 

Kivétel nél kül minden iskolát 

meghí vok, akik el is fogadják 

a meghí vást. Ilyenkor megbe-

széljük az elő ző év tapaszta-

latait, azt, hogy mit is kellene 

másképp csinálnunk. Az építő 

jellegű dolgokat meg próbáltuk 

beépíteni a követke ző időszak 

feladatai közé. Az egyeztetés 

napjától már tudnak az isko-

lák szervezni. Mindenképpen 

pedagógus kell a táborozás-

hoz, nélkülük ez egyáltalán 

nem tudna működni. Minden 

iskolában vannak már évek 

óta visszajáró táborvezetők. 

Köréjük szoktak becsatlakoz-

ni még pedagógusok. Tavasz-

szal felmérjük, hogy milyen 

munkálatokra van szükség, a 

karbantartási-felújítási mun-

kákat elvégezzük, mindezt a 

rendelkezésre álló pénzügyi 

források függvényében. Meg-

szerezzük a szükséges hatósá-

gi engedélyeket, és az ottani 

gondnokkal is folyamatosan 

tartjuk a kapcsolatot. Idén 

2019. július 1-től kezdtük a 

táboroztatást, erre volt igény. 

Idén öt héten át folyamato-

san voltak lent táborozók. 220 

nagykőrösi és 60 budapesti 

gyermek táborozott idén Ba-

latonakalin. Sporttáborok is 

voltak, így a judo és a Kinizsi 

SE foci tábora U 11-es és U 

13-as gyerekekkel. Az étkezést 

a TS Gastro Kft biztosítja. 

Előzetesen egyeztetések foly-

tak mind a menü, mind az ár 

kialakításáról. Gyermekek ré-

szére kiemelkedő, bővített ét-

lapot állítunk össze. Nem csak 

az ebédre kínálunk kiadós 

főtt ételt, hanem vacsorára 

is. Megpróbálunk megfelelni 

minden gyermek ízlésének, 

mind mennyiségben, válto-

zatosságban, minőségben. 

Most tehát már letelt ez az 

öt hét, de továbbra is nyitva 

vagyunk Balatonakalin, csa-

ládokat, baráti társaságokat, 

magánszemélyeket fogadunk 

sok szeretettel, kedvező ára-

kon augusztus 1-től 31-ig.  

Rugalmasan találunk olyan 

időpontot, mely kedvező a 

jelentkezők számára. Nagyon 

szép a táj, túrákat is lehet ten-

ni, nem csak a csodás Balaton 

várja a kikapcsolódni, felü-

dülni vágyókat. 

Balatonakali egy igazán ked-

vező fekvésű település, ahon-

nan sok szép helyre könnyen 

el lehet jutni. Már négy éve jól 

működő rendszer az, hogy elő-

ször lemennek a táborok, utá-

na jönnek a magánszemélyek 

családdal, barátokkal. Mintegy 

100 fő a befogadóképessége 

a szálláshelynek. Négy – és 

nyolcfős faházakkal várjuk a 

vendégeket. Ezen időszak már 

önellátó, étkezés a közelben 

megoldható, étkező helyiség 

hűtőkkel rendelkezésre áll, 

nyársalási lehetőség van. 

Mindenkit sok szeretettel 

várunk tehát a Balatonakali 

táborban augusztus végé-

ig!” -mondta el lapunknak 

Ványiné Sebestyén Márta 

intézményvezető.

Lejegyezte: Lőrinczy Veronika

Önt is várja a Balatonakali Retro Tábor! 

Olcsó szálláshelyek, szép környezetben! 

Foglaljon most, akár a hosszú augusztus 20-i 

hétvégére is! Nehogy lemaradjon! Részletek:

Üdülés Balatonakalin!
Nagykőrös Város 
Diáktáborában

2019. augusztus 1 – 
augusztus 31-ig

Önköltségű utazással és ét-
kezéssel: szállásköltség:
14 év alatt: 2.200,- Ft/fő/éj
18 éves korig: 2.800,- Ft/fő/éj
18 év felett:  3.000,- Ft/fő/éj
+ IFA, mely: 400,- Ft/fő/éj-
szaka

Fizetési lehetőségek: Számla 
alapján: Nagykőrösi Szolgál-
tató Központ (2750 Nagykő-
rös, Szabadság tér 4.) házi-
pénztárában
- Készpénzzel
- Bankkártyával
- Szép kártyával 
Jellemzők:
Tábor jellegű üdülés, közös 
étkező és zuhanyzó, zárt par-
kolási lehetőség.
Tábortól 300 méterre felújított 
strand, továbbá játszótér és 
egyéb kulturális lehetőségek 
vehetők igénybe.  
A táborban 4 és 8 ágyas (eme-
letes), retro stílusú faházak 
találhatóak, számos sportolá-
si lehetőséggel, többek között 
kosárlabda, strandröplabda, 
foci, ping-pong, stb.

Bővebb információ 
az 53/550-431-es telefonsz á-

mon kérhető.

Rengeteg felejthetetlen élményt 
szereztek a táborozók Balatonakalin
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A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban és intézményeiben szerzett tapasztalataikról kérdezte meg lapunk a diákokat, íme egy 

csokor vélemény Tőlük.

Hirdetés

Szerintem: Diákmunkásaink mondták

Zsoldos Nóra: „Az Arany János Református Gimnázium tanu-

lója vagyok, most leszek végzős. Tavaly már dolgoztam itt, ak-

kor a Humánszolgáltató Központban dolgoztam, a gyerekekre 

vigyáztunk. Utána egy hétig voltam az Idősek Otthonában. 

Idén is az Idősek Otthonában dolgoztam, így már sok min-

denkit ismertem. Segítettünk a lakóknak, beszélgettünk velük, 

elkísértük őket programokra. Teljesen be tudtunk illeszkedni az 

ottani légkörbe. A kollégák is nagyon aranyosak voltak! Velük is 

„jól elvoltunk”. Már nem megyek nyaralni, járok intenzív angol 

nyelvtanfolyamra, most a nyelvvizsga az első! Ősszel szeret-

ném letenni a nyelvvizsgát. Visszajönnék ide dolgozni, jó volt 

nagyon.”

Kapus Emese: „Idén érettségiztem az Arany János Reformá-

tus Gimnáziumban. Felvételt nyertem a Budapesti Gazdasági 

Egyetem Vendéglátás -Turizmus szakára. Rendezvényszer-

vező szeretnék majd lenni. Én tavaly is itt dolgoztam a gyer-

mekkönyvtárban, idén már a felnőttkönyvtárban is voltam, ahol 

címkéztünk, pakoltunk a festést követően. Jövőre is jönnék ide 

dolgozni, ha nem esik egybe a gyakorlatommal. Már voltam 

Horvátországban nyaralni, és megyek még ezen a nyáron 

Montenegróba is.” 

Várkonyi Gréta: „Nagykőrösön a Toldi iskolába járok, először az 

irattárban kezdtem a Polgármesteri Hivatalban. Után másik osz-

tályon, majd a másik hivatali épületben dolgoztam. Nagyon sok 

adatrögzítést végeztem. Kedvesek az itteni dolgozók mindenhol, 

jól éreztem magam! Vissza is jönnék dolgozni ide, terveztem, 

hogy jelentkezem jövőre is. Megyünk Horvátországba nyaralni 

még a nyáron. Másoknak is ajánlanám ezt a munkát, nagyon ked-

vesek a dolgozók. Élelmiszeripari technikus leszek, ha elvégzem a 

középiskolát, de szeretnék még továbbtanulni, csak nem tudom 

még pontosan milyen szakirányon.” Lőrinczy Veronika
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Fontos beruházás a nagykőrösi 
sportéletben a Kinizsi SE klub-
házának építése. A jövőben szá-
mos funkciót ellátni hivatott 
épület TAO- és önkormányzati 
támogatásból jöhet létre. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester lapunknak elmondta, jó 
látni, hogy egy ambiciózus ve-
zetést választottak a Kinizsi SE 
élére, akikkel együtt lehet mű-
ködni Nagykőrös fejlesztéséért. 

Magam is kijárok a meccsekre, 
amikor csak tehetem, s bízom 
benne, hogy a jobb körülmények 
az eredményekben is megmutat-
koznak majd. A nagykőrösi kö-
zönség szereti a jó focit, s kiáll 

a csapata mellett. Örülök, hogy 
ez a beruházás megvalósulhat, 
és úgy gondolom, jó szolgálatot 
fog tenni az épület a felnőtt és az 
utánpótlás csapatok számára is. 
Hajrá Nagykőrös! Hajrá Kinizsi!

FOLYTATJUK!

Nemzetközi kerékpártúra állomása 
lett a nagykôrösi lovastanya

Nagy létszámú nemzetközi 
kerékpáros társaság töltöt-
te meg a Nagykőrösi Lovas 
Sportegyesület Gátőrházi Lo-
vastanyáját augusztus 10-én, 
szombaton. A déli hőség elől 
árnyékos menedéket kereső 
40 fős lengyel társaságot ifj. 
Molnár Dezső fogadta a házi-
gazdák nevében. A túrázók pi-
henője sátoraik felállítása után 

1 órás gitáros misével folyta-
tódott. Ezt követően ebéd és 
némi delelés fért bele a két órás 
megállásba.

Ifj. Molnár Dezső lapunk-
nak elmondta:

„Nagyon jó kedélyű a csapat, 
sokat tudtam beszélgetni a veze-
tőjükkel. Hat hét leforgása alatt 
szelik át Európát. A keresztény 
ifjúsági csoport úticélja San 

Marino, amit Lengyelországból 
indulva Ukrajna-Moldova-Ro-
mánia érintésével Magyarorszá-
gon keresztül Szlovénia irányá-
ba teljesítenek, majd Svájcon és 
Németországon át téve egy kité-
rőt Dánia irányába térnek majd 
haza Lengyelországba.”

A nem hétköznapi társaság 
felfrissülve indult tovább Fü-
löpszállásra.
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Az idei Virágos Nagykőrös ver-

senyre több mint 120-an neveztek, 

gyönyörű kertekkel indultak a pá-

lyázók. Az egyik boldog győztes 

Rácz Zsuzsanna, aki harmadik 

helyet ért el a versenyen. Az ok-

levelet az Entente Florale Europe 

verseny zsűrinapján vehette át 

a delegáció egyik tagjától, és dr. 

Czira Szabolcs polgármestertől. 

A városvezető szívügyének érzi, és 

nagyra becsüli mindazok munká-

ját, akik tesznek azért, hogy házuk 

udvara, és utcai előkertje szép, és 

gondozott legyen. A díj kapcsán 

beszélgettem Rácz Zsuzsannával, 

aki igazi varázslatot hajtott végre, 

igazán rövid idő alatt a kertjében.

- Mit szóltatok a díjhoz? 

- Nagyon örültem, örültünk neki! 

Egy ilyen versenyen, ennyi pályázó, 

virágszerető ember között 3. helye-

zést elérni, igen szép eredmény.

- Számítottatok valami ilyesmire? 

- Folyamatosan követtem a fény-

képeket a kertekről, illetve a csa-

ládtagok és barátok is azzal bíz-

tattak, hogy nagy esélyt látnak egy 

pozitív díjazásban. A végén már 

kezdtem én is elhinni. Ezért ha-

zudnék, ha azt mondanám, hogy 

nem.

- Szerintetek jó ez a pályázat? 

- Egyértelműen igen! Ez a pályázat 

egyre nagyobb közösséget táplál. 

Aki a virágokat szereti, az rossz 

ember nem lehet, mondja a köz-

mondás. Egy jó, pozitív dologban 

részt venni úgy, hogy az a saját 

mindennapi boldogságunkat, fel-

töltődésünket segíti és a város 

összképét, illetve összetartását is 

erősíti, az csak jó lehet.

- Mióta gondozod ilyen szépen a 

kertedet? 

- Mindig is szerettem a virágo-

kat. Anyukámtól örököltem és 

láttam ezt a gondoskodást, szere-

tetet a virágok felé. Most is neki 

köszönhetem, hogy pályáztam. 

Aki ismer, az tudja, hogy mindig 

vannak terveim és céljaim. Az idei 

tervem a kertem volt. Egy ideje 

már spórolgattam, hogy a tervek 

valósággá is váljanak. Áprilisban 
elhatároztuk párommal, hogy 
amit megálmodtam, létrehozzuk. 
Egy komoly tereprendezés után, 
több mint 2 m3 folyami kavicsot 
mostunk át, virágokat, bokro-
kat ültettünk akár egyik helyről a 
másikra. A Virágvásárban, illetve 
áprillis végén a vásárban vettük az 
első virágokat, bokrokat. Ahogy 
alakult a látképe a kertnek, úgy 
jöttek az újabb és újabb ötletek. 
Így a legvégén még a sziklakertet 
is kibővítettem, különlegesebb-
nél különlegesebb kövirózsákkal. 
Minden apró pici részletre fi-
gyel tem. A végén észrevettem, 
hogy lassan minden be van ültet-
ve: bogrács, vödör, korhadt fa-
tuskók, kosarak.
- Mit szólnak az ismerősök, ro-
konok, barátok, vendégek ehhez? 
- Mindenkinek nagyon tetszik. 
Van, akinek a kavics szigetek, van, 
akiknek a kövirózsás sziklakert, s 
van, akinek a bogrács tetszik.
- Miért fontos szerinted, hogy 
egy kert ilyen legyen? 
- Azt nem mondom, hogy ilyen, 
mert mindenki a saját ízlésének 
megfelelően alakítja ki a kertjét, s 
úgy tetszik neki. Teljesen mindegy, 
hogy az az emeleten, a teraszon 
van, vagy csak egy pici előkertje 
van, vagy éppen az emeletes há-
zak kellős közepén. Nem számít, 
hol van! Az a lényeg, hogy tiéd-
nek, magadnak érezd! Élvezd a 
munka minden percét, ne legyen 
nyűg és élvezd és töltődj fel, mi-
kor szétnézel benne, ránézel a 
virágokra és boldogságot, nyu-
galmat tudjon okozni az egész. 
Számomra ez a lényeg!

- Mit terveztek még a kertetek-
ben, a későbbiekben?
- Van még lehetőség a kertünkben. 
A verseny nagy löketet adott a fan-
táziánknak. Többet nem árulok el, 
de azt megígérem, hogy jövőre is 
megmutatjuk az újítást. Azzal is 
meg fogunk dolgozni, saját kezű-
leg alakítjuk ki.
- Mit gondoltak mások a díjatok-
ról?
- Nagyon sokan gratuláltak, di-
csérték a kertet. Jó érzés töltött el, 
mikor a kitartó munkához is gra-
tuláltak. Nem csak megvalósítani, 
hanem nap, mint nap gondozni is 
kell a virágokat, hogy azok gyö-
nyörűek legyenek.
- Tetszenek nektek Nagykőrös 
Város közterületei? 
- Igen. Az elmúlt évek alatt sokat 
fejlesztett a város.  Nagyon látvá-
nyos és szép. Minden apró, pici 
terület be van ültetve, gondozva, 
ápolva van, sok emberi kéz mun-
káját rejti.
- Mit üzentek másoknak, mi-
ért érdemes pályázni a Virágos 
Nagykőrösért díjra, és rendben 
tartani a kerteket? 
- Soha nincs késő pályázni! Itt va-
gyok én, aki az utolsó pillanatban 
adta be mások kérésére a pályá-
zatot. Olyan környezetet, kertet 
alakítsunk ki saját magunknak, 
amiben jól érezzük magunkat. 
Természetesen ez azzal jár, hogy 
gondozzuk, ápoljuk növényein-
ket. A pályázat bebizonyította 
azt, hogy ezzel a lehetőséggel 
nem csak magunknak, hanem 
másoknak is tudunk örömet 
okozni. Köszönöm a lehetőséget, 
hogy része lehettem!  LV

VIRÁGZÓ NAGYKŐRÖS 


