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A Víziközmû Társulat nem fizetett 
– az Önkormányzat minél elôbb kéri 

az adatokat, hogy fizethessen! 
Az Önkormányzat önként vállalt feladatként fizet a Nagykőrösi 

Víziközmű Társulat 5893 érdekeltségi egységének 29.000 forint 

támogatást dr. Czira Szabolcs polgármester javaslatára, 

melyet a nagykőrösi emberek érdekében nyújtott be a Képviselő-testület 

augusztus 29-i rendkívüli ülésére, s azt ott elfogadták. 

A javaslatot egyedül Zágráb Nándor nem támogatta…

További részletek lapunk 3. oldalán!

JÖN! JÖN! JÖN!

XX. NAGYKŐRÖSI 

ARANY-NAPOK

Nagykőrös, Cifrakert

MINDENKIT VÁRNAK 

SZERETETTEL 

SZEPTEMBER 6-7-8-ÁN! 

H írességek, sztárfellépők, rockle-

gendák, nem mindennapi élmények 

várnak mindenkit Nagykőrösön! 

További részletek lapunk 

11. és 16. oldalán!

ELSŐKÉNT 
A FIDESZ-KDNP ADTA 
LE NAGYKŐRÖSÖN AZ 

AJÁNLÁSOKAT!

 A FIDESZ-KDNP nagykőrösi polgármester- és képviselő-jelöltjei 
elsőként, augusztus 26-án, hétfőn reggel 8 órakor leadták a Helyi 
Választási Iroda vezetőjének a szükséges számú ajánlások több 
mint dupláját.
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Gyász
Dr. Beretvás Károly (1958)

Pozsár Balázs Istvánné sz. Molnár Mária (1943)

Hertling Imre (1934)

Barta Lászlóné sz. Szecsei Eszter (1940)

Oláh Imre (1946)

9 ezer forintnyi rezsiutalványt 
kapnak a nyugdíjasok

Kilencezer forint értékű rezsi-
utalványt kap minden nyugdí-
jas szeptember 30-ig.

Indoklásul azt mondta, 
hogy minden várakozásnál 
job ban teljesít a magyar gazda-
ság, amiből az idősebb korosz-
tály nak is részesednie kell, 
„na gyon fontos kifejezni a 
meg be csü lé sünket, tiszteletün-
ket” irántuk.

A háromszor háromezer 
forintos rezsiutalvány márci-
us 31-ig lesz felhasználható, 
a gáz-, illetve az áramszámlát 
lehet majd kifizetni belőle, és 
először Budapesten kezdődik 
a kézbesítésük, majd vidéken – 
mondta a miniszter, jelezve to-
vábbá, hogy idén még fizetnek 
nyugdíjprémiumot és nyug-
díj-kiegészítést is.

Kérdésre hozzátette, a kézbe-
sítés és a nyomtatás díja várha-
tóan mintegy 2,5 milliárd forint 
lesz. Azt ígérte, hogy a követke-
ző napokban részletes tájékozta-
tást adnak arról, milyen formá-
ban kapják meg az utalványt a 
nyugdíjasok. Az időzítésről azt 
mondta, az elmúlt években min-
dig kaptak a nyugdíjasok Erzsé-

bet-utalványt, ennek megszűné-
sével pedig most rezsiutalványt 
postáznak.

Gulyás Gergely közölte: azok 
a közfoglalkoztatottak, akik 
2019. január 1. és július 31. kö-
zött legalább három hónapig 
közfoglalkoztatotti jogviszony-
ban álltak – és ez augusztus 
1-jén is fennállt –, nettó 54 ezer 
forint egyszeri plusz juttatásban 
részesülnek.

A rezsiutalványok érté-
ke egyszeri 9000 forint, amit 
három darab 3000 forintos 
címletben kapnak meg a jogo-
sultak. A rezsiutalványokat a 
Posta kézbesíti szeptember 30-
ig és azokat 2020. március 31-
ig lehet felhasználni. 

A Posta a kézbe-

sítést kizárólag 

egyszer kísérli 

meg. A postai 

kézbesítés ered-

ménytelensége 

esetén az ismételt 

kiküldés iránti ké-

relmet a Magyar 

Államkincstárnál 

kell előterjeszteni 

november 30-ig.
Az utalvány adómentes – írta a 
KTK.

A rezsiutalványra jogosultak 
körét a kormányrendelet rész-
letezi, eszerint utalványra jogo-
sultak – a teljesség igénye nélkül 
– a 2019 májusában ellátásban 
részesülő öregségi nyugdíjasok, 
özvegyi nyugdíjasok, a szülői 
nyugdíjat, árvaellátást, korhatár 
előtti ellátást, rokkantsági ellá-
tást, rehabilitációs ellátást, bal-
eseti járadékot, rokkantsági jára-
dékot, fogyatékossági támogatást, 
vakok személyi járadékát kapó 
személyek.

A rezsiutalványokat föld-
gáz- és villamosenergia szol-
gáltatás kifizetéséhez lehet 
felhasználni: postai csekk befi-
zetéséhez vagy közvetlenül a 
szolgáltató ügyfélszolgálatán le-
het átadni. A részletes tájékozta-
tás a szolgáltató ügyfélszolgálati 
átvételről a szolgáltató honlap-
ján lesz elérhető. Egyszerre több 
utalványt is és egyszerre több 
csekk befizetéséhez is fel lehet 

használni. A befizetésnél az 
utalványokon szereplő össze-
get kiegészíteni csak készpénz-
zel lehet, bankkártyával nem. 
Az utalvány készpénzre nem 
váltható. A szolgáltató ügyfél-
szolgálatán átadott rezsiutal-
ványok értékét a szolgáltató 
haladéktalanul, de legkésőbb 
az átadást követő 15 napon be-
lül jóváírja a fogyasztó folyó-
számláján. A rezsiutalványokról 
érdeklődni a 1818-as kormány-
zati ügyfélvonalon lehet – áll a 
közleményben.
A rezsiutalvány nem névre 

szóló, családon belül is 
felhasználható

Fónagy János a nemzeti va-
gyonnal kapcsolatos parlamen-
ti ügyekért felelős államtitkár 
az M1-en hétfőn hangsúlyozta: 

nem névre szóló a 

nyugdíjasok rezsi-

utal vá nya, ezért 

ha nekik nincs rá 

szük ségük, akkor 

az zal hozzátarto-

zóikat is segíthetik.
Forrás: kormany. hu, Kormány-

zati Tájékoztatási Központ

Fotó: Botár Gergely/kormany.hu
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Az Önkormányzat  önként vállalt 

feladatként fizet a Nagykőrösi Vízi-

közmű Társulat 5893 érdekeltségi 

egységének 29.000 forint támoga-

tást dr. Czira Szabolcs polgármester 

javaslatára,
melyet a nagykőrösi emberek érdekében 

nyújtott be a Képviselő-testület augusztus 

29-i rendkívüli ülésére, s azt ott elfogadták. 

A kifizetések megkezdéséhez a Víziközmű 

Társulatnak kell lépnie: visszavonni a 217 

millió forintra vonatkozó tiltó határozatát, 

maradéktalanul átadni az átutaláshoz szük-

séges hiteles dokumentumokat, valamint tel-

jeskörűen biztosítja a társulatot terhelő tar-

tozások és követelések beazonosíthatóságát, 

számszerűsíthetőségét.

Kétségkívül a legegyszerűbb út az lett 

volna, ha a Víziközmű Társulat az érdekel-

teknek kifizeti azon többletpénzt, ami a 

szennyvízcsatorna beruházás megvalósulá-

sát követően megmaradt. Nem így lett, jogi 

akadályokra hivatkoztak. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-

mester ezek után nyújtott be 

előterjesztést 
a testület elé. Ebből is kiderül, hogy 2017 

augusztusában már több mint 557,6 millió 

(557.655.315) forint támogatást biztosított 

az Önkormányzat a társulaton keresztül, 

melyből érdekeltségi egységenként 94.630 fo-

rintot adott. A Társulat közlése szerint 5.456 

fő részére került ez az összeg kiutalásra és 437 

esetben, a tagnak felróható okból, ezt nem 

fizették ki. Ebből következik, hogy a Társulat 

által átutalt maradványból ezen 437 egység 

egységenkénti 94.630 forintját le kell von-

ni. Vagyis 217.251.476 forintból levonandó 

41.353.310 forint, valamint 5.078.144 forintos 

túlfizetés, azaz az érdekeltek között a rendel-

kezésre álló adatok szerint 170.820.022 forint 

osztható fel, ami egy érdekeltségi egységre 

vetítve 28.987 forintot, azaz kerekítve 29.000 

forintot jelent, ennek mielőbbi 

kiosztására tett javaslatot dr. 

Czira Szabolcs polgármester.
Mint az előterjesztésből kiderül, az Ön-

kormányzat a támogatással kapcsolatos 

személyi és tárgyi feltételek költségét biz-

tosítja.

A javaslatot egyedül Zágráb 

Nándor nem támogatta, 
a Képviselő-testület minden jelenlévő tag-

ja igent mondott a névszerinti szavazáson, 

Zágráb Nándor azonban jelen 

sem volt az ülésen.  

 A meghozott határozat 

szerint:
1. Nagykőrös Város Önkormányzat Kép vi-

se lő-testülete megállapítja, hogy a Nagy-

kő rö si Víziközmű Társulat a vízgaz dál-

kodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

37. § (5) bekezdésben foglaltakat nem 

teljesítette, az érdekeltségi hozzájáru-

lással nem számolt el, annak maradvá-

nyát a tagok részére nem fizette vissza.

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Nagykőrösi Vízi-

közmű Társulat „elszámolás alatt” 

megszűnése esetén az önkormányzat 

elkülönített számlájára átutalt pénzügyi 

maradvány terhére 5893 érdekeltségi 

egység részére érdekeltségi egységen-

ként 29.000 Ft támogatást biztosít ön-

ként vállalt feladatként.

3. Az 2. pont végrehajtása érdekében az 

alábbi feltételek együttes meglétét álla-

pítja meg: 

• a társulat nem dönt az érdekeltségi 

hozzájárulások visszafizetéséről, de dönt 

az elszámolási eljárás befejezéséről és a 

társulat megszűnéséről

• Körtvélyesi Sándor elszámoló 

bizottság elnöke írásban visszavonja a 

217.251.476.- Ft összeg felhasználását 

megtiltó nyilatkozatát

• a társulat biztosítja az átutaláshoz 

szükséges hiteles dokumentumokat, ennek 

tényéről, megtörténtéről az elszámoló bi-

zottság elnöke teljességi nyilatkozatot tesz

• a társulat teljes körűen biztosítja a 

társulatot terhelő tartozások és a társulatot 

megillető követelések beazonosíthatóságát 

és számszerűsíthetőségét az átadott iratok 

alapján 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a támogatással kap-

csolatosan felmerülő személyi és tárgyi 

feltételek költségét az általános tartalékból 

biztosítja. 

5. Nagykőrös Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a végrehajtás érdekében a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Mint az jól kalkulálható, a döntéskor 

jelen sem lévő, így a támogatást meg nem 

szavazó Zágráb Nándor hatalmas facebook 

és egyéb fórumokon folytatott hadjáratba 

kezd majd, bizonyítandó, hogy nem jó dön-

tés született. Elgondolkodtató ugyanakkor, 

hogy pártállástól függetlenül mindenki tá-

mogatta, hogy kapjanak 29.000 forintot az 

érdekeltek, egyedül ő nem. Meglátjuk, mér-

legel-e vagy minden mindegy alapon, csak 

mert a polgármester javaslatára kapnak 

pénzt az emberek, neki áll támadni?

Leszögezhető tehát, hogy a labda a Vízi-

közmű Társulatnál és annak elszámoló bizott-

ságánál pattog, hogy minél előbb kifizethető 

legyen a megszűnés után jogszerűen feloszt-

ható teljes összeg. Bizonyára a szeptember 5-i 

taggyűlésen sok minden eldől majd. A Kép-

viselő-testületi ülésen a városvezetők azt 

szorgalmazták, hogy a taggyűlést követően, 

haladéktalanul, minél előbb biztosítsa a 

Társulat a kifizetéshez elengedhetetlen ada-

tokat, iratokat az Önkormányzatnak.

A fejleményekről beszámolunk!

A Víziközmû Társulat nem fizetett 
– az Önkormányzat minél elôbb kéri 

az adatokat, hogy fizethessen!
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Megújult környezetbe várják 
szeptember másodikán az óvodásokat

Hatalmas felújítás valóul meg a 
Názáret Óvoda épületén az idei 
nyáron. Csókáné Kovács Eszter 
óvodavezetőtől megtudtuk, 
ez a beruházás elsősorban a 
tetőfelújításról szól, hiszen 
2017-ben az intézmény belül-
ről megújult: a világítás, a víz-
vezeték, az elektromos hálózat, 
a mosdók, a parketta, a nyílás-
zárók, a fűtési rendszer megújí-
tásra kerültek, napelemet sze-
reltek föl. Szigetelésre került az 

épület. Akkor nem volt forrás a 
tetőszerkezet szükséges megújí-
tására, erre most nyílt lehetőség. 
Ennek megvalósítása során, az 
eddigi különböző szintű és meg-
oldásokkal fedett tetőrészek egy-
ségesítésre kerültek, egy tető alá 
került az épület. Megtörténik a 
szigetelés, vízzárás, villámvéde-
lem, valamint új esővízcsatorna 
épül. Kialakításra került egy 48 
négyzetméteres teraszrész és egy 
90 négyzetméteres hosszútorná-

cos rész. Ezek arra adnak lehe-
tőséget, hogy esős időben vagy 
a nyári melegben több csoport 
is tudja ezeket használni. Ezek-
kel párhuzamosan a fenti udvart 
is meg kell újítsuk az ősz folya-
mán, újratervezzük és alapítvá-
nyi pénzből, az őszi papírgyűjtés 
során befolyó pénzből új játé-
kokat fogunk vásárolni erre a 
területre. Az épületen folyó 
munkák augusztus 31-ig elké-
szülnek. Ma is minden fronton 

folyik a munka. Belülről három 
csoportszoba födémje is kicse-
rélésre került, hiszen az épület 
korából adódóan ez időszerű 
volt. Dolgoznak a festők és a vil-
lanyszerelők, közben ahol már 
lehet, folyik a takarítás és a de-
korálás, ami az elkövetkező na-
pokban is folytatódni fog, hogy 
szeptember 2-án megújult, 
gyönyörű szép és barátságos 
környezetben tudjuk fogadni a 
gyermekeket. 

Csomagolókat,
gépkezelőket keresünk

2 műszakos (12 órás) 3+3-as 
munkarendbe a Prologis ipari parkba.
Bérezés  br. 1300 Ft + 40% pótlék 

+ br. 20 000 Ft prémium + 15 000 Ft 
cafeteria. Átlag nettó 170-190 000  Ft.

Ingyenes céges busszal a bejárás 
Kecskemétről, Lajosmizséről, 

Nagykőrösről megoldott.
Felvételi interjú 2019. szeptember 12. 

csütörtök, 13.00 óra,

Nagykőrös, Szabadság tér 7.  

Művelődési Ház

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Hirdetés

A NAGYKŐRÖSI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

TÁJÉKOZTATÓJA 

KERÉKPÁROSOK 

SZÁMÁRA

2019. szeptember 07-én, 
szombaton 10:00-14:00 

óra között az Arany 
Napok rendezvénysoro-
zat Cifrakerti helyszínén 
megtartott „Bike Safe” 

program során
kerékpár regisztrációra 

lesz lehetőség! 
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Papp Elek fotóművész az 

ország fejlődésének előse-

gítésében, a haza érdekei-

nek előmozdításában és az 

egyetemes emberi értékek 

gyarapításában végzett te-

vékenysége elismeréseként 

a Magyar Arany Érdemke-
reszt polgári tagozatának 
kitüntetését vehette át a 
Pesti Vigadóban. 

Az állami elismerést Áder 
János Magyarország Köz-
társasági Elnökének megbí-
zásából Dr. Rétvári Bence 
parlamenti államtitkár adta 
át. Papp Elek szinte minden 
díjat, hazai és nemzetközi el-
ismerést bezsebelt. Többször 
választották az év fotográfu-
sának, az év fotóművészének, 
világranglista vezető. Papp 
Elek a fotóművészeknek 
adható egyik legmagasabb 
nemzetközi elismerést, a 
FIAP gyémántfokozatát is 
elnyerte.

 Forrás: CTV

Ahogyan lapunk arról be-

számolt, Nagykőrösön je-

lenleg több beruházás is fo-

lyamatban van, ezek egyike 

a Vásártéren egy kiszolgáló 

épület létesítése. Az építke-

zést az tette különösen in-

dokolttá, hogy a nagykőrösi 

vásárok igen népszerűek, 

országszerte híresek, és a 

legnagyobbak hazánkban. A 

beruházás a terveknek meg-

felelően halad, a létesítmény 

falai már állnak. Az építke-

zésről folyamatosan beszá-

molunk Önöknek!

LV

Áder János köz-
társasági elnök 
állami ünnepünk, 
augusztus 20-a al-
kalmából Magyar 
Arany Érdemke-
reszt polgári ta-
gozata kitüntetést 
adományozott Dr. 
Dávid István or-
gonaművésznek, a Károli 
Gáspár Református Egye-
tem Tanítóképző Főiskolai 
Kar főiskolai tanárának az 
erdélyi és magyarországi 
orgonaépítészet-történet 
és orgonahasználat kutatá-
sának elkötelezett, magas 
szintű és iskolateremtő mű-
velése, valamint az orgonás 
műemlékvédelem tudomá-

nyos és elméleti elő-
mozdítása elismeré-
seként.

Az állami kitün-
tetést a köztársasági 
elnök megbízásából 
Rétvári Bence, az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumának 
parlamenti államtit-

kára 2019. augusztus 16-án 
adta át a Pesti Vígadóban.

A magas rangú állami 
elismerés adományozása 
alkalmából a KRE TFK 

oktatói és munkavállalói 
közössége megbecsüléssel 
és szeretettel köszönti Dr. 
Dávid István tanár urat.

Dr. Pap Ferenc mb. dékán
Forrás: www.kormany.hu 

Dr. Dávid István Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozata 

kitüntetést kapott

Papp Elek Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozata 

kitüntetésben részesült

EZ NAGYON SZÉP LESZ!

A terveknek megfelelő 

ütemben épül a Vásártéren

a kiszolgáló épület

Nagy Balázs települési kép-
viselő jelzése alapján a KÖ-
VA-KOM Nonprofit Zrt. elké-
szítette a SPAR áruház előtti 
parkoló és a Ceglédi út között 
az új gyalogos átjárót, illetve a 
régi meglévő járdát ismét jár-
hatóvá tette.

TELJESÜLT 
A LAKÓK 
KÉRÉSE: 

ÚJ GYALOGOS 
ÁTJÁRÓ 

LÉTESÜLT 
A SPAR-NÁL
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Hirdetés

Hirdetés

Szeretettel gratulálunk a nagy-
kőrösi Cselóczki Attilának és 
családjának, és kívánunk la-
punk nevében is további ered-
ményes gazdálkodást! Ez pél-
daértékű!

A napokban Cselóczki Atti-
láék sertéstartó telepén külföldi 
delegáció járt, a NÉBIH munka-
társainak meghívására. A taiwa-
ni delegáció tagjai tanulmányoz-
ták az állattartást a telepen.

Lapunk megtudta, hogy már 
nyolc éve foglalkoznak sertés-
tartással. Először a nagykőrösi 
telepen foglalkoztak állatte-
nyésztéssel, majd terjeszkedtek 
és Törtelen kezdték el a sertés-

tenyésztést. Tavaly szeptember-
ben történt meg a sertéstelep 
bővítése, melynek kertében át-
adásra került egy 750 koca be-
fogadására alkalmas modern 
„kocaszállás”. Ehhez Hollandi-
ából hozták a szükséges dolgo-
kat, melyeket a tulajdonos saját 
maga választott ki. A kocákat 
Csehországból importálták, 
ahová személyesen látogattak 
ki, hogy a számukra legmeg-
felelőbb genetikai állományú 
állatokat tudják kiválasztani.

A telepen egyidejűleg össze-
sen 750 db PIC fajtájú koca és 
azok szaporulata, mintegy 8000 
hízó van jelenleg. A tulajdonos 

Igazi mintatelepet működtet a Cselóczki család! 
Még a taiwani állategészségügyi miniszter is személyesen megnézte!

a nagykőrösi Cselóczki Attila, 
a telep vezetését a családtagok 
látják el. Felesége Marika és fiai: 
Attila és Árpád vezetik a tele-
pen folyó tenyésztést, valamint 
legkisebb fiuk, József is velük 
dolgozik. Ekkora telep megfe-
lelő, korszerű szakmai tudást 
igényel, ezért fontosnak tartják 
a folyamatos tanulást, fejlődést. 
Árpád állattenyésztő mérnök és 
a tenyésztést vezeti, ifj. Attila 
mezőgazdasági technikus, aki a 
földeken történő munkálatokat 
végzi, József most végzett a kö-
zépiskolában. Így öten alkotják 
a telep magját, valamint ezen 
kívül még hat helyi lakost alkal-
maznak a telepen, akikkel egy jó 
csapatot alkotnak.

Fontos feladatuk megóvni 
a kimagasló állategészségügyi 
státuszt. A telep növekedésével 

egyre inkább nőtt a szigorú ál-
lategészségügyi intézkedések 
száma. Európában egyre több 
országban diagnosztizálnak 
ASP-vel (afrikai sertéspestis) 
fertőzött sertéseket, éppen 
ezért nagyon fontos volt szá-
mukra a megfelelő védekezés a 
vírus ellen. Abban a megtisz-
teltetésben volt részük, hogy 
felkereste őket a NÉBIH és a 
járványvédelem, hogy bemu-
tassák a taiwani állategész-
ségügyi miniszternek, hogy 
milyen óvintézkedéseket haj-
tanak végre annak érdekében, 
hogy ez és más vírusok ne 
juthassanak be a telepre és ne 
fertőzzék az állományt. A lá-
togatás augusztus 22-én történt, 
mely keretén belül hasznos in-
formációkkal tudták ellátni a 
taiwani küldöttséget annak ér-
dekében, hogy hatékonyan fel 
tudjanak lépni a vírussal szem-
ben ők is.

A balról második képen  Cse-
lóczki Attila és a taiwani állate-
gészségügyi miniszter látható, 
ahogyan átadja az ajándékát.

Cselóczki Attiláék célja, hogy 
továbbra is kiváló minőségű, 
minden piaci igényt kielégítő 
sertéshúst tudjanak előállítani 
Magyarország számára.
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Folyamatosan dolgoznak a 
szakemberek, hogy minél ha-
marabb kiváló útburkolaton 
közlekedhessenek a lakótele-
pen élő polgárok. Sebestyénné 
Angyal Zsuzsanna, a körzet 
települési képviselője minden 
nap kimegy a helyszínre, hogy 
beszélgessen a beruházásról a la-

kossággal, egyeztessen a munká-
sokkal és tájékozódjon az aktu-
ális folyamatokról. Megtudtuk, 
hogy több, mint 100 csator-
naszemet mozgatnak meg, 
hoznak szintbe, újítanak fel és 
betonoznak újra, hogy tényleg 
a legjobb legyen a végén az el-
készült munka. A fűtőműnél 

pedig a járda felújítása is folya-
matban van, így ez a terület is 
hamarosan teljesen megújulhat.

Sebestyénné Angyal Zsu-
zsanna azt is elmondta, folytat-
juk, az a cél, hogy a lakótelep 
járdái is fokozatosan megújul-
hassanak, tehát van még elvég-
zésre váró feladat.

TISZTELETTEL KÉRJÜK 
A LAKOSSÁG TÜRELMÉT 

ÉS MEGÉRTÉSÉT 
A FELÚJÍTÁS 

IDEJÉRE, FOKOZOTT 
KÖRÜLTEKINTÉSSEL 

KÖZLEKEDJENEK 
A LAKÓTELEPEN! 

Horváth Tibor

ÚJABB ÁLOM VÁLIK VALÓRA:
A SZEMÜNK ELÔTT ÚJUL MEG A BÁRÁNY 

ÚTI LAKÓTELEP ÚTHÁLÓZATA!

Meghívó
Nagykőrös Város Önkormányzata és a Nagykőrösi 

Arany János Kulturális Központ tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját a 

NNAAAGGYYKKŐŐRRRÖS
címűűű könyvv bemmutatttójára, 

2200199.. szeepptembbber 8-áán 16 óráraa.

A könyv Papp Elek Magyar Arany 
Érdemkereszttel kitüntetett 
fotográfus képeiből készült.

A kiadványt L. Simon László országgyűlési 
képviselő, az Országgyűlés Kulturális 
Bizottságának alelnöke szerkesztette. 

A vendégeket köszönti: Dr. Czira Szabolcs, 
Nagykőrös város polgármestere.

A könyvet bemutatja: L. Simon László.
Helyszín: Cifrakert – Svájci Ház – 

Nagykőrös, Ceglédi út 21. 

A könyvbemutatón a kiadvány kedvezményes 
áron, 1000 forinttal olcsóbban, 2500 forintért 

megvásárolható.
Mindenkit várunk szeretettel! 
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Immár 20. éve szeptemberben, 
az iskolakezdés mellett a Relevé 
TSE táncterme is újra benépe-
sül.  Akik már jártak táncolni, 
alig várják ezt a napot, de talán 
azok is így éreznek, akik néhány 
hét múlva kezdenek ismerked-
ni a tánccal. Horváth Melinda, 
a Táncegyesület vezetője kol-
légáival már tárt karokkal és új 
zenékkel, koreográfiákkal vár-
ja a kezdő és haladó táncosokat 
egyaránt.

– Mikor tartjátok a beirat-
kozást?

– Szeptember 3-án, ked-
den 17-19 óra között várjuk a 
beiratkozókat az Ipartestületi 
Székházban (Derkovits utca 

7.) lévő táncteremben. Ez egy 
fontos esemény, egyrészt mert 
a beiratkozás alkalmával pontos 
információt kapunk arról, hány 
csoportot kell indítanunk ebben 
a tanévben, másrészt a szülők 
ezen alkalomkor tájékozódhat-
nak az egyesület szabályzatáról, 
megismerkednek az órarenddel, 
kiválasztjuk, melyik korosztályú 
csoportba kerül a jelentkező tán-
cos.

– Hány éves kortól lehet je-
lentkezni?

– Jelentkezni már 4 éves kor-
tól lehet, vagy aki idén betölti a 
4 évet. Az első két hétben be-
szoktatási időt tartunk, ami azt 
jelenti, hogy a szülők jelenlété-
ben tartjuk a foglalkozásokat, 
ahol a kis csemeték kipróbálják 
a táncot, s csak a beszoktatási 
idő után kell véglegesíteni be-
iratkozásukat. Viszont jelent-
kezniük mindenképp érdemes 

a szeptember 3-ai beiratkozá-
son, hiszen ez alapján mérjük 
fel, szükség van e új csoport 
indítására. Ezért a kezdő ovisok 
első órája ingyenes, tandíjat pe-
dig csak annak kell fizetnie, aki 
a beszoktatás után, véglegesen 
beiratkozik a csoportba. 

– Mi a célja a beszoktatás-
nak?

– A beszoktatásnak két fő 
célja van. Az egyik, hogy a pi-
cik kipróbálják a táncot, játékos 
formában megismerkedhetnek 
a tánc alapjaival. A második cél, 
hogy a szülők meggyőződjenek 
róla, hogy jó szakmai kezekbe 
és pedagógusra bízzák gyerme-
küket.

– Mi a helyzet azokkal, akik 
kezdők, de már iskolás, vagy 
felnőtt korosztály?

– Nekik is adott a kipróbálás 
lehetősége. Az első táncóra ne-
kik is ingyenes. 

– Később is lehet csatlakoz-
ni a csoportokhoz?

– Igen, folyamatosan várjuk a 
táncolni vágyókat.

– Hány csoportra számí-
tasz?

– 6-7 korosztályban biztosan 
indítunk csoportokat, az óvodás 
korúaktól a felnőtt korosztályig. 
A középiskolás és a főiskolás 
korosztályt is várjuk óráinkra, 
hisz a sok tanulás mellett remek 
frissítő egy jó hangulatú táncóra.

– Említetted, hogy új táncta-
nárral is bővültök. Ki ő?

– Igen. Szerencsére örömmel 
járnak hozzánk a növendékek, 
ezért a már 6-8 csoport nem kis 
feladat egy koreográfusra, főleg, 
hogy az egyesület vezetése is 
sokrétű munka. Ezért szükséges 
más koreográfus, pedagógus 
bevonása is a csoportokhoz. 

Júniusban a Magyar Lát-
ványtánc Európa bajnokságán 
találtam rá Ploveczki Fannira. 
Fanni nagyon lelkes, energikus 
táncos, aki nagyon jól kijön a 
gyerekekkel, de az idősebb kor-
osztállyal egyaránt, hiszen mai 
napig képzi magát Pesten a hip 
hop és jazz stílusaiban. Fanni 
már a táncba született, hiszen 
szülei is táncosok. Édesanyja az 
MLTSZ verseny zsűrijének tag-
ja, édesapja a néptánctól indulva 

jutott el a hip hop stílusig, több 
showt, divatbemutatót és tv-s 
műsort koreografált. 

– A táncegyesület különle-
gessége a Retro Ladies csoport. 
Idén is táncolnak az anyukák?

– Természetesen! Évek óta 
van egy szorgalmas, kitartó mag, 
akik imádnak táncolni. De ez 
több mint egy edzés. Itt végre 
csak őróluk szól az óra: táncol-
nak, jókat nevetünk, felturbóz-
zuk nőiességüket, levezetik a 
stresszt és közben meg is izzad-
nak. Minden évben csatlako-
zik hozzájuk néhány új táncos, 
akiket szintén nagy szeretettel 
fogadnak és szívesen segítik is 
őket. Szóval bátorság Anyukák, 
gyertek táncolni!

– Hol láthatjuk a táncosai-
dat?

– Számos helyen. Minden 
évben rendezünk két Gálamű-
sort, decemberben és júniusban. 
Itt minden csoport bemutatja a 
tanult koreográfiáit. Ezen kívül 
rendszeres fellépői vagyunk 
a városi és a térség rendezvé-
nyeinek, emellett országos és 
európa bajnokságokon ver-
senyzünk évek óta dobogós 
eredményekkel, különdíjakkal.
Legközelebb szeptember 8-án 
13.20-tól a Nagykőrösi Arany 
Napokon lépünk fel a Cifra-

kertben új koreográfiáinkkal. 
Várunk minden érdeklődőt 

szeretettel!
Beiratkozással kapcsolatban 
pedig keressenek minket a 

facebookon, a www.releve.hu 
oldalon vagy a 20/386-91-56-

os telefonszámon.

Relevé Táncegyesület tanévkezdés: 
Új tanár is érkezik

Ploveczki Fanni, 
a RELEVÉ TSE új tanára
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Magyar Rekorderek 
kísérlet beállítása

 2019. szeptember 6-án, pénteken, 09:00 órakor a 

XX. Nagykőrösi Arany Napok keretein belül 

ismételten rekordkísérletre készülünk…

Tavaly 650 nagykőrösi diák jelnyelvi tolmács közreműkö-

désével jelelte el Arany János –Toldi című művének első 

énekét! Ezzel a szervezők új, sikeres Magyar Rekordot 

állítottak, mivel ugyanilyen jellegű próbálkozás még 

SOHASEM volt hazánkban.

Idén szeretnénk ezt a rekordot megdönte-

ni: 2019. szeptember 6-án, pénteken, 

09:00 órakor Nagykőrösön, a Hősök terén, 

1368 diák jeleléssel mutatja be Arany János 

Toldi című művének, első versszakának, 

első sorát.
Mindenkit várunk szeretettel!

A szervezők

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

Megalakult a Helyi Választási Bizottság

Nagykőrös Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2019. augusztus 29-i rendkívü-
li ülésén döntött a Helyi Választási Bizott-
ság tagjainak személyéről. 

Nem értjük, hogy dr. Czira Szabolcs 
polgármester előterjesztését, így az aláb-
bi, köztiszteletben álló személyeket az 

ellenzéki képviselők miért nem támogat-
ták…

Helyi Választási Bizottság tagjai:
Tagok: Danóczi Levente, Dr. Gera Zol-

tán és Dr. Mocsai Zoltán Lászlóné
Póttagok: Deák Gábor Lajos, Hartyányi 

Mária

A tagok a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően augusztus 29-én 

ünnepélyes esküt tettek.

Gratulálunk! Jó munkát kívánunk!

 LV

Fotó: Beretvás Judit
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Sebestyénné Angyal Zsuzsanna 
a választókörzet, így a Bárány 
úti lakótelep képviselője kezde-
ményezte a teljesen benőtt, nö-
vényzettel teli árok kitisztítását 
a Pásztor utcában, mely meg is 

történt, a szakemberek gyorsan 
eleget téve a lakók és a képviselő 
kérésének, megtisztították a csa-
padékvíz elvezető rendszert. 

Folyamatban van egy ennél 
nagyobb volumenű beruházás 

Hirdetés

TELJES SZAKASZÁN MEGSZÉPÜLT 
A PÁSZTOR UTCAI CSAPADÉKVÍZ 

ELVEZETŐ RENDSZER!

is, a Bárány úti lakótelep út-
hálózatának felújítása, melyről 
Sebestyénné Angyal Zsuzsan-
na elmondta, hogy nagyon jó 
ütemben halad a munka, folya-
matosan tájékozódik az aktuális 
helyzetről. A képviselő szívén 

viselte eddig is és viseli ezután 
is a lakótelepen élők ügyeit, 
rendszeresen tart fogadóórá-
kat, ahol a polgárok mindig el-
mondhatják neki javaslataikat, 
észrevételeiket, problémáikat. 

Horváth Tibor

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
2019. szeptember 2-án KEZDETÉT VESZI 

A 2019/2020. TANÉV: Néhány jó tanács, hogy a tan-
év sikeres, örömteli és biztonságos legyen:

Az iskolába menet, illetve hazafelé a közlekedési szabályokat minden 
esetben be kell tartani!  Olyan útvonalon közlekedj, melyet a szüleiddel 
már bejártál, és amely lehetőleg nem elhagyatott, kihalt. Minden esetben a 
jól kivilágított, ismert és biztonságos útvonalakat használd!
Értékeidet (pl.: mobiltelefon, készpénz stb.) soha ne tartsd szem előtt, 
jól látható helyen, hiszen ez szemet szúrhat rossz szándékú embereknek.
Ismerd szüleid elérhetőségét, telefonszámát, hiszen ha gond adódik, 
Őket mindig el kell érned. Amennyiben később indulsz haza az iskolá-
ból vagy programot szervezel magadnak, értesítsd szüleidet, hiszen ők 
időre várnak haza.
Soha ne szállj be idegen autójába, ne kísérj el senkit még rövid ideig se 
csak azért, mert például megmutatsz neki egy útvonalat.

FONTOS!
 Az erőszak soha nem old meg problémát! Játékból, viccből vagy csak a 
diáktársak előtti „menőzésből” sem szabad a másik embert sem tettleg, 
sem szavakkal vagy az interneten keresztül bántani, megalázni. Ezeknek 
súlyos következményei is lehetnek. 
Az Interneten nem minden az, aminek látszik. Hasznos dolog, de na-
gyon sok veszélyt is rejt. Légy óvatos a közösségi oldalak használatával. 
Soha ne add meg a neved, a címed, a személyes adataidat, mert ezzel 
visszaélhetnek, akár zaklathatnak.
Fontos tudnotok, hogy az általános iskolák többségének van iskolaren-
dőre, aki rendszeres kapcsolatot tart az intézmény vezetőségével, a diá-
kokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanév-
nyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, 
elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton teszik közzé. 
Ha problémátok, kérdésetek van, bátran forduljatok hozzá! 
Sikeres, biztonságos tanévet kívánunk!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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A Helmeczi utcáig már telje-
sen megújult a járdaszakasz, 
kiváló minőségű térköveken 
közlekedhetünk. A Kecskemé-
ti úti járdaépítést a héten meg-
tekintette dr. Czira Szabolcs 
polgármester és Szabóné Irházi 
Zsuzsanna települési képviselő 
is, akik egyeztettek a kivitelezést 
végző nagykőrösi  szakemberek-
kel, tájékozódtak az építkezés 
vonatkozásában. Megtudtuk, 
hogy két hét múlva akár már 
elkezdődhet a Kecskeméti út 
másik oldalán is a járda építé-

se. Ez nagyon jó hír az ott élők-
nek, az ott közlekedőknek!

Folytatjuk, továbbra is az a 
cél, hogy a régi járdaszakaszo-
kat folyamatosan megújítsuk, 
mint ahogy a Református Temp-
lom mellett, vagy a Deák tér és 
a Rendelőintézet között sikerült 
újjá varázsolni. 

Kérjük, hogy az építkezés 
idejére fokozott figyelemmel 
közlekedjenek ezeken a szaka-
szokon, türelmüket és megér-
tésüket kérjük! 

Horváth Tibor

KÖZÖS SIKERÜNK A JÁRDAÉPÍTÉS!
JÓL HALAD A MUNKA, A HELMECZI UTCÁIG 

MÁR TÉRKÖVÖN KÖZLEKEDHETÜNK!

JÖN! JÖN! JÖN!
XX. NAGYKÔRÖSI ARANY-NAPOK

 2019. szeptember 7-én, szombaton 

13.30 órától   Sasvári Sándor Jászai Mari- és EMeRTon-díjas 
színművész és Sasvári Léna közös előadása

14.30 órától   a 26. Virágos Magyarországért környezet-
szé pítő verseny területi díjátadóját követően 
sztárvendég: Csengeri Attila EMeRTon-díjas 
musicalénekes. Esőhelyszín: Nagykőrösi Arany 
János Kulturális Központ színházterme

16 órától   Varga Miklós EMeRTon- és Világ Magyarságá-
ért-díjas, Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztével kitüntetett előadóművész műso-
ra

17 órától   Pontiac zenekar koncertje
19 órától   RETRO PARTY: Ámokfutók, Fresh, Hip-

Hop Boyz és O.G. Duck, Kerozin és Sub Bass 
Monster

2019. szeptember 8-án, vasárnap 

15 órától   Szandi EMeRTon- 

díjas énekesnő mű-

sora

17.30 órától   Feke Pál Junior Prí-

ma- és Artisjus-dí-

jas színművész, éne-

kes műsora

18 órától   Rocklegendák: Bor-

dás József dob, mű-

vé sze ti vezető, Baricz 

Gergő énekes, Nagy Zoltán gitáros és Megya-

szay István basszusgitáros 

20.30 órától   Szikora Róbert és az R-GO élő koncertje

További részletek lapunk 16. oldalán!

Nagykőrös, Cifrakert

MINDENKIT VÁRNAK SZERETETTEL SZEPTEMBER 6-7-8-ÁN! 

Hírességek, sztárfellépők, élő legendák várnak mindenkit Nagykőrösön!
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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.

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. augusztus 26-tól 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8., 

Tel.: 53/552-114

2019. szeptember 2-től 

ARANY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Szabadság tér 11., 

Tel.: 53/350-366

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

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

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2019. SZEPTEMBER HÓNAP

KÉPVISELŐ NEVE FOGADÓÓRA NAPJA HELYE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

2019. szeptember 5. (csütörtök)
13.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester 
1. számú választókerület

2019. szeptember 23. (hétfő)
16.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

Kiss Attila Csaba
települési képviselő
2. számú választókerület

2019. szeptember 20. (péntek) 
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium 
(Nagykőrös, Ceglédi út 2. )

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2019. szeptember 2. (hétfő) 
16.00 órától 

Humánszolgáltató Központ 
(Szolnoki u. 65.)

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2019. szeptember 9. (hétfő)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Arany János utca 35. 
Idősek Klubja 

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2019. szeptember 11. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Városi Óvoda 
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykőrös, Ifjúság u. 22.) 

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2019. szeptember 11. (szerda)
17.00–18.00 óráig 

Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola
(Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)

Nagy Balázs
települési képviselő
8. számú választókerület

2019. szeptember 11. (szerda)
14.30–15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)
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Hirdetés

Hirdetés

Gyönyörűen megújult a Városi Óvoda 
Kalocsa Balázs utcai tagintézménye

felújításra ebben az évben. Há-
rom csoportszoba újult meg 
teljes egészében a kiszolgáló 
helyiségekkel együtt. Festés, 
mázolás volt, parkettacsiszolás, 
új bútorok vásárlása, illetve új 
szőnyegek, függönyök vásárlása 
történt meg ebben az évben.  Igye-
keztünk a bútorok összhangját is 
harmonikusan megteremteni, a 
gyerekek igényinek és méreteinek 
megfelelően. 650 gyermeket vá-

runk a Városi Óvodába ebben 
az évben. A nagycsoport szo-
bájában megtörtént az intarziás 
parketta cseréje úgy, hogy a régi 
formátumot sikerült megőriz-
nünk. Két színben raktuk le a 
burkolatot. A bejárati ajtó biz-
tonsági üveget kapott. Elké-
szültek  a dekorációk is, mellyel 
munkatársaink nagyon sokat 
dolgoztak! Mindenkit sok sze-
retettel várunk!” LV

Sok szeretettel várják jövő hét-
től az óvodásokat az önkor-
mány za ti fenntartású Városi 
Óvoda Kalocsa Balázs úti tag in-
téz mé nyé ben teljesen meg újult 
csoportszobákkal, mos dók kal, 
újjávarázsolt par ket tá val, újon-
nan beszerzett szek rény so rok-
kal, játéksarkokkal, szépséges 
új szőnyegekkel. Ide biztosan 
öröm lesz járni! Talamon Atti-
láné intézményvezető lapunknak 
elmondta, hogy mindezt saját 

költségvetésből gazdálkodva va-
lósították meg, melyért köszöne-
tét szeretné kifejezni a Városveze-
tésnek, a Nagykőrösi Szolgáltató 
Központ munkatársainak, a vál-
lalkozóknak, az óvodaegység va-
lamennyi dolgozója mellett a 
Városi Óvoda egyéb tagintézmé-
nyeiből segítséget nyújtó dadu-
soknak. Június közepétől sike-
rült a felújítási munkálatokat 
befejezni. 

„A régi felsőépület került 
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Ahogyan arról beszámoltunk, 
ebben az évben rekord létszá-
mú, összesen 120 nevező volt a 
Virágos Nagykőrös pályázaton.  
A díjak átadására az Entente Flo-
rale Europe nemzetközi verseny 
nagykőrösi zsűrinapján került 
sor. Városunk polgármestere, 
dr. Czira Szabolcs a nemzetközi 
szakemberekkel közösen adta 
át az értékes díjakat, gratulálva 
és megköszönve a nagykőrösi 
magánszemélyek, intézmények 
környezetszépítő munkáját. A 
versenyen idén második helyezést 
ért el Csehné Urbán Tímea, aki 
először nevezett be a versenyre. 
Őt kérdeztük a tapasztalatairól. A 

mindig mosolygós Tímea nagyon 
büszke szép kertjükre, melyet sze-
retettel ápolnak és gondoznak, 
mondhatni, hogy minden évszak-
ban rengeteg időt töltenek kint. 

„Megmondom őszintén, 
hogy engem Sebestyénné An-
gyal Zsuzsanna települési képvi-
selő asszony beszélt rá arra, hogy 
induljak el a versenyen. Először 
kinevettem, de ő bátorított, azt 
mondta, hogy jelentkezzek bát-
ran, mert nagyon szép a kertem. 
A díjra viszont egyáltalán nem 
számítottam, teljesen megle-
pődtem! A siker még több ösz-
tönzést ad nekem a továbbiakra, 
nagyon örülök, hogy díjazták 

kertünket. Az eredeti szakmám 
dísznövény kertész, talán in-
nen ered a virágok szeretete. 

Nagyon szívesen foglala-
toskodom a kertben, legyen az 
gyomlálás, fűnyírás, vagy bár-
mi egyéb. Azt gondolom, hogy 
a korral is jár, hogy egyre többet 
foglalkozom vele. Nekem na-
gyon fontos, ha már családi ház-
ban élünk, akkor a környezetem 
legyen szép és ápolt. A férjem 
ügyfelei is mindig megjegyzik, 
hogy milyen gondozott a ker-
tünk. Szerintem ez a pályázat 
egy nagyon jó kezdeményezés, 
mert sokan nem is sejtik, hogy 
milyen szép, ápolt, virágos ud-

varok vannak Nagykőrösön, így 
lehetőség van ezeket megmu-
tatni másoknak is, és egymástól 
ötleteket ellesni. Nekem is sok 
ismerősöm rácsodálkozott a 
kertemre. Van vele sok munka, 
de megéri! Nekem Nagykőrös 
városközpontja is nagyon tetszik, 
tavasztól tele van színesebbnél 
színesebb virágokkal, jó érzés 
áthaladni rajta. Végül üzenem 
azoknak, akik kertjüket, udva-
rukat gondozzák, ápolják, hogy 
nevezzenek bátran a Virágos 
Nagykőrös pályázatra jövőre is, 
megéri!”- mondta el lapunknak 
Csehné Urbán Tímea.

Lejegyezte: Lőrinczy Veronika

VIRÁGOS NAGYKŐRÖS: 
„ÁPOLJÁK KERTJEIKET, NEVEZZENEK BÁTRAN 

A VIRÁGOS NAGYKŐRÖS DÍJRA!”
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A 3. Atlétikai Ifjúsági Magyar 
Liga Döntő 2019. augusztus 
24-25-én került megrendezésre 
Budapesten. 

A különböző versenyszá-
mokban a legtöbb pontot elé-
rő 8-8 atléta kerülhetett be.  
Így eredményei alapján 800m 
leány döntőbe Tóth Nikolett 
(Nagykőrösi Arany János Re-
formátus Gimnázium tanulója) 
is meghívást kapott a rangos 
eseményre. 

Niki 2:20:97 csodálatos 
eredményével a dobogón a 3. 
helyet foglalhatta el, megsze-
rezve a bronzérmet a 3. Atléti-
kai Ifjúsági Magyar Liga Dön-
tőjében.

 Szívből gratulálunk neki.

Hirdetés

Tóth Nikolett a 3. Atlétikai 
Ifjúsági Magyar Liga 

Döntőjén bronzérmes

EGYÜTT ERÔSEK VAGYUNK! 
MÁR 10 EZREN KEDVELIK AZ ÖNKORMÁNYZATI 

HÍREK OLDALÁT! KÖSZÖNJÜK!

JÖN AZ ÖN KEDVENC LOVAS 
RENDEZVÉNYE!!!

XIX. NAGYKŐRÖSI LOVAS RENDEZVÉNY 
– XII. DÍJUGRATÓ VERSENY

Jó hírt kaptunk, melyet 
örömmel adunk közre, face-
book oldalunk kedvelőinek 
száma átlépte a 10.000-et. 
Köszönjük és továbbra is 
számíthat az Önkormány-
zati Hírekre, hétről-hétre 
keresse a legfontosabb, leg-
frissebb információkat a fa-
cebookon és postaládájában.

A leghitelesebb, legna-
gyobb példányszámú, leg-

olvasottabb közszolgálati 

lap az Önkormányzati Hí-

rek, mely továbbra is ingye-

nesen szolgálja Nagykőrös 

lakosságát.

 Legyen Ön is kedvelőnk, 

ajánlja ismerőseinek, ba-

rátainak az Önkormány-

zati Hírek facebook 

oldalát! Folytatjuk!
Horváth Tibor

Időpontja: 
2019. szeptember 21. 

(szombat)
Helyszín: Nagykőrösi Lovas 
Sportegyesület (2750 Nagy-
kőrös, Vízállás-Gátér dűlő 
10.)
Fővédnökök: Földi László 
or szág gyűlési képviselő; Dr. 
Czira Szabolcs, Nagykőrös 
Város polgármestere
Főszervező: Molnár Dezső, 
Nagykőrösi Lovas Sportegye-
sület elnökhelyettese
Délelőtt, délután: Díjugrató 
versenyszámok – 7 kategóri-
ában! Póni fogatok és nagy 
lovas fogatok versenye!

Délidőben: Sasvári Sándor 
színművész lovas show be-
mutatója! – Operettek, slá-
gerek, musicalek lóhátról!
Csikós bemutatók, különle-
ges produkciók, Interaktív 
terápiás kutyás foglalkozás
BÜFÉ, EBÉDELÉSI LEHE-

TŐSÉG!
TOMBOLA: Fődíj: pó-

nicsikó, és egyéb értékes 
nyeremények!

A BELÉPÉS INGYENES!!!
Kézművesek, árusok jelent-

kezését várjuk!
06/30 748 40-66 vagy 

06/ 20 342 31-44 , 
www.nlse.hu
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