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SIKERES KÖNYVBEMUTATÓ

Hatalmas érdeklődés mellett 
mutatták be a közönségnek ifj. 
Papp Elek fotóművész NAGY-
KŐRÖS című fantasztikus 
könyvét 2019. szeptember 8-án 
a Cifrakertben, melyet L. Simon 
László országgyűlési képviselő 
szerkesztett.

L. Simon László országgyűlé-
si képviselő: „Aki nem minden 
nap él itt, csak többször vissza-
jön egy évben, az látja, hogy ez a 
város milyen fejlődésen ment át, 
az látja, hogy mi történik ebben 
a városban. Az látja, hogy ezek 

az értékek, amelyek itt vannak, 

ez micsoda csoda…”

A Nagykőrös című 

könyv megvásárolható a 

Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központ 

információs pontján, 

valamint az Arany János 

Közérdekű Muzeális 

Gyűjtemény shopjában.  

További részletek lapunk 

7. oldalán!

CSALÁDBARÁT 

ÖNKORMÁNYZAT DÍJBAN 

RÉSZESÜLT VÁROSUNK

 CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZAT díjat vett át dr. Czi-

ra Szabolcs polgármester a Parlamentben, 2019. szeptember 

4-én. Az elismerő címet a Nagycsaládosok Országos Egyesüle-

te ítélte oda városunk önkormányzatának. 

További részletek lapunk 11. oldalán!

Kínai befektetők 
látogattak városunkba!

Nagyszabású tervekkel ér-

keztek városunkba egy kínai 

befektetőcsoport tagjai. A de-

legációnak dr. Czira Szabolcs 

polgármester ismertette Nagy-

kőrös fejlesztési terveit, iránya-

it. A balneoterápiás fejleszté-

sekről szóló elképzelések iránt 

kifejezett érdeklődést mutató 

csoport nem csupán az erre 

alkalmas területet, de a város 

több fejlesztésre kijelölt ingat-

lanát is megtekintette. 

Dr. Czira Szabolcs lapunknak 

elmondta: Fontos számunkra, 

hogy helyben találjanak a nagy-

kőrösi emberek munkát. Folya-

matosan keressük a befektetőket, 

partnereket. Nagykőrös, dr. Kört-

vélyesi Attila alpolgármester köz-

reműködésének köszönhetően, 

elnyerte a Befektetőbarát Telepü-

lés címet, a díj és a mögötte lévő 

tudás és tapasztalat jól hasznosít-

ható tárgyalásaink során. 

Természetesen a fejlemények-

ről folyamatosan értesítéssel 

leszünk.
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Gyász
Tamasi Jánosné sz. Fazekas-Szűcs Ágnes Zsuzsánna (1963)

Búz Dénesné sz. Pásztor Mária (1940)

Gercsó Sándor Attila (1943)

Nagykőrösiek
Nagykőrösért

A már hagyományokhoz híven, a XX. Arany Napok keretében, 2019. szeptember 8-án, 

vasárnap idén is sor került a Nagykőrösiek Nagykőrösért Díjátadó ünnepségre a Cifra-

kert nagyszínpadán. 

Ebben az évben Király Miklós tanár; Németh László vegytisztító, kelme-

festő mester és felesége, Mária; Németné Dudás Ildikó óvodapedagógus; va-

lamint Pap Ferenc operatőr részesültek kitüntetésben. 

A díjazottaknak gratulálunk, a kitüntetettek munkásságáról a www.nagykoros.hu 

oldalon és soron következő lapszámainkban olvashatnak.

További képek az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán! 

Beretvás Judit

Fotó:  -szi-

MEGHÍVÓ
 AZ ARANY JÁNOS 

TÁRSASÁG 
2019. október 19-én 
kirándulást szervez 

NAGYSZALONTÁRA, 
AZ ARANY-EMLÉKHELYEKRE. 

Az autóbusz költsége: 
4000 Ft/ személyenként.

Jelentkezni lehet: 350-622-es 
(hangrögzítős) telefonon és a 

06/70-242 -85 - 58 

vagy 06/30-315-53-58-as 
mobilszámon.

Minden kedves tagtársunkat és 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Gyóni Ilona nyugalmazott tanár, 
az AJT titkára

Híreinket, képgalériáinkat 

kövesse nyomon továbbra is az 

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉN 

ALKOTOTT RENDELETE

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Vá-
ros Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 
(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 NAGYKŐRÖS, 2019. augusztus 30.

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző
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Három polgármester-jelölt 

közül választhat október 

13-án Nagykőrös lakossá-

ga, amennyiben egyik jelölt 

sem lép vissza a választás 

napjáig. A kormánypártok 

(FIDESZ-KDNP) egy jelölt 

mögött sorakoztak fel, a szét-

aprózódott ellenzék megosz-

tott, két polgármester-jelölt-

tel vág neki a választásnak. 

KORMÁNYPÁRTI: 

DR. CZIRA 

SZABOLCS, 

FIDESZ-KDNP
A FIDESZ-KDNP, vagyis a 

kormánypártok polgármes-

ter-jelöltje dr. Czira Szabolcs 

polgármester, akit elsőként, 

szeptember 1-jén jogerősen 

nyilvántartásba vettek. Dr. 

Czira Szabolcs polgármester-

ként 2002 óta vezeti városun-

kat, 2014-ig országgyűlési 

képviselőként is Nagykőrö-

sért dolgozott. 

A FIDESZ-KDNP 8 egyéni 

képviselő-jelöltet állított, így 

minden körzetben van kor-

mánypárti képviselő-jelölt.

ELLENZÉKI: 

ZÁGRÁB 

NÁNDOR, 

JOBB NAGYKŐRÖ-

SÉRT, HELYI 

JOBBIK ELNÖK
Szeptember 9-én jogerősen 

nyilvántartásba vették a bal-

liberális ellenzék közös pol-

gármester-jelöltjét is, Zágráb 

Nándort. Zágráb Nándor a 

Jobb Nagykőrösért polgármes-

ter-jelöltje, a Jobbik helyi elnö-

ke, a Jobbik választókerületi 

elnöke, korábban pedig a Seres 

Mária-féle Civil Mozgalom 

jelöltje is volt. A Jobb Nagykő-

rösért mind a 8 választókörzet-

ben indít jelöltet, közte a helyi 

MSZP elnököt vagy a Gyur-

csány  vezette DK helyi arcát.

ELLENZÉKI: 

KUSTÁR TAMÁS 

BALÁZS, FÜG-

GETLEN, FIDESZT 

ELÁRULÓ
Kustár Tamás Balázs függet-

len polgármester-jelölt utolsó-

nak, szeptember 9-én adta le 

az összegyűjtött ajánlásokat, 

őt is nyilvántartásba vették. 

Kustár Tamás Balázs a 2014-

es választási győzelme után 

röviddel teljes politikai pál-

fordulást hajtott végre, ezzel 

elárulta választóit, pártját 

és kilépett (vagy kizárták) a 

Fideszből. Kustár Tamás 

Balázs mögött nem áll kép-

viselő-jelölti csapat, egymaga 

próbálkozik, függetlenként. 

Kustár Tamás Balázs 1994-

ben már egyszer próbálko-

zott, mint polgármester-jelölt, 

azonban elbukott. 

Látható, hogy míg 

a kormánypártok 

(FIDESZ-KDNP) egy jelölt 

mögött sorakoztak fel, 

a szétaprózódott 

ellenzék megosztott, 

két polgármester-jelölttel 

vág neki a 

2019. október 13-án 

esedékes önkormányzati 

választásoknak.

ÍGY SZEREPEL-

NEK MAJD 

A SZAVAZÓ-

LAPON!

Kisorsolták 

a polgármester-

jelöltek sorrendjét 

a szavazólapon.
A szavazólapon az 

1. dr. Czira Szabolcs, 

a 2. Kustár Tamás 

Balázs, 

a 3. Zágráb Nándor 

lesz.
 Horváth Tibor

ÔK LESZNEK A POLGÁRMESTER-JELÖLTEK 
NAGYKÔRÖSÖN!

Tényi András lett
az ÉV FŐÉPÍTÉSZE

Tényi Andrásnak, Nagykőrös 
város főépítészének ítélték oda az 

„ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-
at, mellyel az elmúlt 16 évi 

főépítészi munkásságát 
ismerték el.

A magas rangú elismerést a 
Tihanyban megrendezésre 

került XXIV. Országos 
Főépítészi Konferencián vehette 

át.
„Mindenkinek köszönöm az 
eddigi munkámhoz nyújtott 
segítségét, támogatását, a díj 

kapcsán a gratulációkat.” – írta 
Tényi András közösségi oldalán!

Gratulálunk!
További részletek hamarosan! 
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Óriási siker volt a XX. Nagy-
kőrösi Arany-Napok rendez-
vénye, mely már szeptember 
6-án, pénteken elkezdődött a 
Hősök terén. Dr. Czira Szabolcs 
köszöntőjét követően, a Magyar 
Rekorderek kísérlet beállítása 
során több mint 1000 diák je-
leléssel mutatta be Arany János 
Toldi című művének, első vers-
szakának első sorát. A rekordkí-
sérlet sikeres volt. Ezt követően 
Zala György szobrászművész 
születésének 160. évfordulójá-
ra, 2018-ban elkészült roll-up 
kiállítás megnyitója követke-
zett, ahol köszöntőt mondott a 
kiállítás kurátora: Horváth Fe-
renc, a Muravidéki Magyar Ön-
kormányzat Nemzeti Közösség 
elnöke.

Szeptember 7-e Ha gyo mány-
őr ző felvonulással kezdődött 
Arany János tiszteletére, a XIX. 
szá za di hagyományok jegyében, 

az Arany-út vonalán, „Arany” 
vá ros né ző kisvonat kíséretével. 
A felvonulást Sasvári Sándor 
szín művész vezette, majd délután 
a Jászai Mari- és EMeRTon-díjas 
színművész és Sasvári Léna kö-
zös előadása következett.

A 26. Virágos Magyarorszá-
gért környezetszépítő verseny 
területi díjátadóján sztárven-
dég is érkezett Nagykőrösre, 
Csengeri Attila EMeRTon-dí-
jas musicalénekes személyé-
ben.

Varga Miklós EMeRTon- és 
Világ Magyarságáért-díjas, Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjével kitüntetett mű-
vész előadását követően fellépett 
a Pontiac zenekar, végül egy 
fergeteges RETRO PARTY-val 
zárult az este: Sub Bass Monster, 
Fresh, Hip-Hop Boyz és O.G. 
Duck, Kerozin, Ámokfutók.

Azok, akik még bulizni 
vágytak Dj. Antonyo Cifrabuli-
ján vehettek részt a Zenepavi-
lonnál. 

Szeptember 8-án a Polgárrá 
Fogadási ünnepséget követő-
en, melyről részleteket lapunk 
13. oldalán olvashatnak, Nagy-
kőrös Szépe verseny döntőjére 
került sor, ahol összesen nyolc 
csodaszép lány állt színpadra. 
A reggeli hűvöskés idő ellenére 
a lányok először bikinis felvo-
nulással kezdtek, majd estélyi 
ruhákban is tündököltek a szín-
padon. Nagykőrös Szépe ebben 
az esztendőben Varga-Tóth Va-
nessza (8. sorszámú) lett, első 
udvarhölgye Wéber Csilla (2. 
sorszámú), második udvarhöl-
gye pedig Szécsényi Noémi (5. 

XX. NAGYKÔRÖSI ARANY-NAPOK XX. NAGYKÔRÖSI ARANY-NAPOK 

I. részI. rész

Több mint ezer diák jeleléssel mutatta be Arany János Toldi című művének, 
első versszakának első sorát…

Hagyományőrző felvonulás

Baricz Gergő énekes Gera Viktória verset szavalt

A 26. Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny területi díjátadóján

Dr. Czira Szabolcs polgármester és 
Dr. Dukai Miklós önkormányzati 
helyettes államtitkár

Csengeri Attila EMeRTon-díjas 
musicalénekes műsora Sub Bass Monster fergeteges koncertje
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sorszámú). A rendezvényen dr. 
Körtvélyesi Attila alpolgár-
mester, mint a zsűri elnöke, fel-
ajánlott különdíját Pekár Mó-
nikának (6. sorszámú) adta át. 
Részletek, interjúk következő 
lapszámunkban!

A rendezvény területén a Kő-
rösi Nagy Sportágválasztó so-
rán a nagykőrösi karatésok mel-
lett abonyi és kocséri sportolók 
is színpadra léptek az Arany-Na-
pokon és tartottak bemutatót az 
érdeklődőknek. Nagykőrösön 
Szabó István, Kocséron Tajti Bi-
anka tart edzéseket, felkészítést, 
így aki ezt a sportot választja, 
könnyen találhat magának meg-
felelő edzőpartnert. A PITYKE 
KSE fiataljai egy nem minden-
napi show-val kápráztatták el a 
nézőket. Bemutatkoztak többek 
között a Kinizsi ifjú focistái is.

Látványos bemutatót tartott a 
Grapevine Tánciskola, és ismét 
fantasztikus előadást láthattunk 
a Relevé TSE fiataljaitól is! Stra-
bán István vezetésével felléptek 
a Hip-Hop táncosok is, valamint 
Bartha Lilla irányításával bemu-
tatkozott az L-Dance Group. 

Szandi gyermekkorunk ked-
vence, EMeRTon-díjas énekes-
nő műsorára is sokan kíváncsi-
ak voltak. 

A nap egyik fénypontja volt 
a Nagykőrös című könyv be-
mutatója. Minderről részletek 
lapunk 7. oldalán!

A gyermekek örömére, Bart-
ha Tóni Bábszínháza előadásá-
ban, Paprika Jancsi című műsort 
tekinthették meg az apróságok.

A már hagyományokhoz hí-
ven, idén is sor került a Nagykő-
rösiek Nagykőrösért Díj át adó 
ünnepségre a nagyszín padon. 
Részletek lapunk 2. oldalán!

Bemutatkoztak a színpadon 
a Rocklegendák, Bordás Jó-
zsef dob, Baricz Gergő ének 
köz reműködésével, akik az élő 
koncerten a rock műfaj hazai és 
nemzetközi megteremtőit mu-
tatták be számos ikonikus zene-
kar és rocklegendán keresztül…

Végül óriási parti hangulatot 
teremtett Szikora Róbert és az 
R-GO élő koncertje, mely töme-
geket vonzott, fergeteges volt a 
hangulat. A közönség tombolt. 
A kísérő programokról, a vá-

rosi Polgárrá Fogadási ünnep-
ségről, koncertekről és további 
részletekről az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook 
oldalán is tájékozódhatnak 

képgalériák és videók 
illusztrálásával!

 Folytatjuk!

Szikora Róbert és az R-GO élő koncertje

Sasvári Sándor és Sasvári Léna közös előadása 

A Kinizsi ifjú focistái

Nagykőrös Szépe verseny döntőjeSzandi fellépése Varga Miklós előadása
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Hirdetés Hirdetés

Hirdetés

Dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter javaslatára jelentős támoga-
tást nyert el városunk, így ha-
marosan teljesen megújulhat 
a Gyopár utcai parkoló. A Bel-
ügyminisztérium 30 millió fo-
rint támogatást ad a projektre, 
melyet Sohajda Márk aláírás-
gyűjtése is segített, így tényleg 
a közös összefogás eredménye 
lesz ez a fejlesztés. Fontos, hogy 
a jövőben is olyan képviselők 
üljenek a Képviselő-testületben, 
akik együttműködő partnerként 
és nem ellenfélként, megbuktat-
ni kívánt tényezőként tekintenek 

a polgári kormányra, így az ön-
kormányzati választások után 
is folytatódni tudnak ezek a vá-
rosfejlesztő programok. 

Az Arany-Napok vasárnap-
ján tettünk egy sétát, hogy egy 
igazi esőzés után megnézzük a 
parkolót, tényleg szörnyű álla-
potban van, így nagyon jó hely-
re kerül a 30 millió forintos 
kormányzati támogatás, mely-
ből hamarosan kiváló parkoló 
épülhet, remélhetően az ott 
élők nagy örömére és megelé-
gedésére. 

 Horváth Tibor

TELJESEN FELÚJÍTJÁK A 
GYOPÁR UTCAI PARKOLÓT!

IIIIV. HHIISTÓRRIÁK-ÓÓÓRRÁÁÁKKK
OOOláh RRóbbertteeel

Előadás-sorozat a történelem lapjairól – 

lapjaiból általános iskolásoknak.

200199. SZEPTEEMBBER 17., KKEDDDD 17 ÓÓÓRAAA

MMÚÚZEUMM KOONFERENNNCIATTTERMMME

„Az ősember kézügyessége: A kőeszközök világának 

megismerése” című előadás

A belépés ingyenes!
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Hatalmas érdeklődés mellett 
mutatták be a közönségnek 
ifj. Papp Elek Magyar Arany 
Érdemkereszttel kitüntetett 
fotóművész képeiből készült 
NAGYKŐRÖS című fantaszti-
kus könyvet 2019. szeptember 
8-án, a Svájci Házban, melyet 
L. Simon László országgyűlé-
si képviselő, az Országgyűlés 
Kulturális Bizottságának alel-
nöke szerkesztett. 

Köszöntőt mondott és rövi-
den bemutatta a könyv alkotóit 
dr. Czira Szabolcs polgármester, 
majd L. Simon László ajánlotta a 
művet, személyes emlékeit, törté-
neteit is beemelve mondandójába. 
Hisszük, hogy ez a könyv min-
den család könyvespolcán helyet 
érdemel, hiszen nekünk szól, 
rólunk szól, mert szeretett váro-
sunkat, Nagykőröst mutatja be. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester: Úgy éreztem, hogy most 
is itt az ideje, hogy készítsünk 
egy könyvet. Két év óta győz-
ködtem ifjú Papp Eleket arról, 
hogy készítsen fotókat Nagykő-
rösről. Én azt gondolom, olyan 
szép a városunk, – mi szeretjük 
ezt a várost, és akik itt vannak, 
szintén szeretik a várost, azért 
jöttek el – készítsünk egy albu-
mot a városról készített képek-
ből. Fölhívom L. Simon Lászlót, 
ő, aki ezer szállal kötődik Nagy-
kőröshöz, gyerekkorában több-
ször itt volt, nagybátyja, kereszt-
apja nagykőrösi, keresztanyja 
is itt él… fölhívom, hogy Laci, 
ajánlj már nekünk valakit, aki 
megszerkesztené ezt a könyvet. 
„Mi az, hogy ajánljak, itt va-
gyok én. Én majd ezt a könyvet 
megcsinálom, mert én ezt a vá-
rost szeretem, ezt a várost is-
merem, én összeállítom nektek 
ezt.” – mondta. Nem ide tartozik 

az anyagi rész, de mindketten 
ingyen és bérmentve csinálták 
a munkájukat, tehát ellen-
szolgáltatás nélkül beleálltak, 
fényképeztek, szerkesztettek és 
majd meg tetszenek látni, mi-
lyen könyv jött ki belőle. Örü-
lök, hogy ilyen szerkesztője lett 
a könyvnek, örülök, hogy ő is 
szereti ezt a várost.”

L. Simon László országgyű-
lési képviselő: Aki nem minden 
nap él itt, csak többször visszajön 
egy évben, az látja, hogy ez a vá-
ros milyen fejlődésen ment át, az 
látja, hogy mi történik ebben a 
városban. Az látja, hogy ezek az 
értékek, amelyek itt vannak, ez 
micsoda csoda. Látja, hogy ez a 
város valódi kultúrvárossá, egy 
alföldi polgárvárossá nőtte ki ma-
gát, és amit polgármester úr ír a 
bevezetőjében, pontosan, hogy az 
elődökhöz szól, a város alapítói-
hoz, büszke polgáraihoz akar ma 
is méltó lenni a város. Én egyéb-
ként úgy fogom föl ezt a könyvet, 
– mindjárt itt lesz a választás 
– mint Czira Szabolcs polgár-
mesterségének a felénél egyfajta 
állapotfelmérés. Reméljük, hogy 
egy 20 év múlva újra fölhívsz, 
és azt mondod, Lacikám, azóta 
annyi minden történt, csinál-
junk még egy könyvet. 

Ifj. Papp Elek, a Nagykőrös 
könyv szerzője: Köszönöm min-
denkinek, aki segítette a könyv 
létrejöttét, de ahhoz, hogy ez 
könyv legyen, ahhoz L. Simon 
Lászlónak a fantasztikus mun-
kája kellett.

A Nagykőrös című könyv 
megvásárolható a Nagykő-
rösi Arany János Kulturális 

Központ információs pontján, 
valamint az Arany János Köz-
érdekű Muzeális Gyűjtemény 

shopjában. 

SIKERES KÖNYVBEMUTATÓ
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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 bár-

ki látogathatja az edzéseket, aki kedvet érez a sportág megisme-

réséhez! A tanfolyam célja a sportág játékos megismertetése, a 

tehetségek felkutatása, valamint a balesetmegelőző eséstechnikák 

meggyőző elsajátítása és a mozgás koordináció felmérése, javítása. 

Jelentkezés hétköznaponként 18.00 órától a Kinizsi Szabadidő-

központ 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 kez-

detét követően, hétfőnként és szerdánként 15 óra 30 perctől.

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

A KÖZÖSSÉG EREJE
XII. MOTOROS NAP NAGYKŐRÖSÖN

A hagyományoknak megfelelően 
idén is nagy sikerrel szervezték 
meg Győri Erikáék a Nagykőrösi 
Családi Motoros és Veterán-
járművek Napját a Pálfájában, 
szeptember 7-én, szombaton. A 
megjelenteket dr. Körtvélyesi At-
tila alpolgármester köszöntötte, 
majd áldást mondott Nt. Szabó 
Gábor református lelkészelnök 
és Hernádi László atya, katolikus 
esperes-plébános, aki megszen-
telte a motorokat. Illés Sándor és 
Nagy Balázs települési képviselők 
is elismerően nyilatkoztak erről a 
népszerű rendezvényről, hiszen 
szerte az országból érkeznek ide 
vendégek, találkoznak, beszélget-
nek egymással és évről-évre ösz-

szetartó, közösségformáló erővel 
bíró rendezvényt sikerül rendezni. 
Idén több mint 100 motor, köztük 
több oldtimer volt megtekinthető 
a Pálfájai Oktatóközpontban. A 
babgulyás pedig, mint minden év-
ben idén is fantasztikusra sikerült, 
elismerés a szakácsoknak, Győri 
Istvánnak, kedves Feleségének és 
ifjabb Sebők Pálnak, láthatóan jó 
étvággyal fogyasztották a gulyást a 
kilátogatók, akik több mint 200-an 
voltak a kedvezőtlen időjárási kö-
rülmények ellenére is.

Jövőre újra, ugyanitt! 
Nézzék meg videónkat, képe-

inket az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán!

Horváth Tibor
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Soli Deo Gloria-díjat adott át 

dr. Czira Szabolcs polgármes-

ternek Nagytiszteletű Szabó 

Gábor vezető lelkipásztor és 

Rácz Péter főgondnok 2019. 

szeptember 8-án, a Református 

templomban megtartott isten-

tisztelet keretében. 

Nagytiszteletű Szabó Gábor 

református lelkipásztor megkö-

szönte a Nagykőrösi Református 

Egyházközség nevében azt a se-

gítő közreműködést és támoga-

tást, amiben Egyházközségük, az 

általuk fenntartott intézménye-

ik, valamint szolgálat részesült 

Nagykőrös város Képviselő-tes-

tületétől, dr. Czira Szabolcs pol-

gármester úr vezetésével. 

*****

„A legfontosabb, immár 4 éve 

saját óvodánk lehet, így az or-

szág ban egyedülálló módon, 

eb ben a városban a református 

oktatás-nevelés kisgyermekkor-

tól az egyetemig elérhető. Az 

Önkormányzati Képviselő-tes-

tület, a polgármester személyes 

közreműködése nélkül ez nem 

lett volna lehetséges. Minden 

temetőfenntartással kapcsola-

tos kérésünk meghallgatásra 

talált az elmúlt időszakban, így 

önkormányzati támogatással 

épülhettek ott utak és lett szép 

kerítés. Önkormányzati támo-

gatással újult meg a Losonczi 

utca 1. szám alatti úgynevezett 

Dezső Kázmér-ház homlokza-

ta, a Szolnoki út 2. szám alatti 

gyülekezeti ház homlokzata, 

kaptunk új járdát a templom-

kerttől a Sziget utcáig. Meg-

újulhatott az általános iskolánk 

homlokzata és most pozitív dön-

tés született: a Kecskeméti úti 

épületnek is a homlokzata most 

kerül felújításra önkormányzati 

támogatással. 

Köszönjük, hogy megszámlál-

hatatlanul sok tanulónk, diákunk 

kaphat Kiváló Diák elismerést, 

sportolást, tanulmányokat segí-

tő ösztöndíjat, támogatást, hogy 

iskolásaink táboroztatásaihoz, 

gimnáziumunk pedagógiai célja-

inak eléréséhez is sokszor, vala-

hányszor kértük, az Önkormány-

zat hozzájárult. Köszönjük, hogy 

a Hősök tere református szimbó-

lumokkal gazdagodott, hálásak 

vagyunk az Arany-emlékév közös 

ünnepléséért. Örömteli érzés volt 

megtapasztalni, hogy a Képvi-

selő-testület ritka módon, de az 

egyházak támogatása tekinte-

tében teljes egységben, vita nél-

kül támogatta szolgálatunkat, 

ügyeinket. Illessen mindenkit 

ezért köszönet. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-

mester úr segítő és támogató 

tevékenységét az Egyházközsé-

günk alapítványa, a Soli Deo 

Gloria Alapítvány díjjal isme-

ri el” – mondta Nagytiszteletű 

Szabó Gábor vezető lelkész a 

2019. szeptember 8-án meg-

tartott istentiszteleten.

Soli Deo Gloria – díjat kapott 
dr. Czira Szabolcs polgármester

Fotó: Varga Irén

MEGHÍVÓ
SZÍVÜNK VILÁGNAPJA

INGYENES SZŰRŐNAP

2019. 09. 28., 9 órától 13 óráig.
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet, Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal szeretettel 

meghívja Önt és családját szűrőnapunkra!

Helyszín: Rendelőintézet 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tiszteletbeli meghívottak: Dr. Czira Szabolcs polgármester; Tankó Ágota főigazgató; 

Dr. Stubnya Gusztáv ÁEEK TIG igazgató; Dr. Kiss Csaba osztályvezető

Ingyenes szűrések; Gerinciskola; Kreatív foglalkozás; Közös mozgás; Egészséges táplálkozás; Védőoltások; 

Teendők kutyaharapás esetén…

Arteriográfos vizsgálat,  Betegjogi tanácsadás, Bőrgyógyászati szűrés, Csontsűrűség mérés, Egészséges életmód, 

Dietetikai tanácsadás, Érsebészeti vizsgálat, Fogászati és szájüregi daganatszűrés, Gerincszűrés, Hallásvizsgálat, 

Kardiológiai szűrés, Lelki tanácsadás, PSA szűrés, Refluxszűrés, Szemészeti szűrés, Testzsír-, koleszterin- és 

vércukorszint mérés, Tüdőszűrés, Vastagbéldaganat szűrés, Védőnői tanácsadás, Emlő önvizsgálat

TÁMOGATÓINK: ABONETT ÉLELMISZERGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.; 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL; AQUARIUS AQUA KFT.; 

TAMÁSI – VARGA PÉKSÉG ; KISKUNFÉLEGYHÁZI MALOM KFT.; KŐRÖSTEJ  KFT.; 

DÓNÁTH ÉLELMISZER KFT.; BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.; BERTÓK MÉHÉSZET BT.

Mindenkit várnak szeretettel!

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
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A ZORGE egy gumi- és szilikon terméket gyártó vállalat, amely több mint negyven éve tömítésekre 

és nagy precizitású elasztomer alkatrészekre specializálódott. Magyarországi, hollandiai és német gyárunk 

az európai OEM-ipar különböző szegmenseit szolgálja ki. Nagykőrösi gyárunkba keresünk:

Process Engineer/Technician (Injection Moulding)

Folyamatmérnököt/technikus (fröccsöntés)
Feladatok:

- Együttműködés új projektekben az árajánlatadástól 

a sorozatgyártásig

- Felelős az új sorozatgyártás optimális teljesítményéért

- A fröccsöntéses gyártási eljárás hatékonyságának 

optimalizálása. Például: termék (automatikus) kisze-

dése és utókezelési műveletek, pl. sorjázás, ellenőr-

zés, összeszerelés stb.

- Műszaki kapcsolattartás a gép gyártókkal, gépalkat-

rész beszerzése

- Termelési adat karbantartása a gyártásirányítási rend-

szerben

Követelmények:

- Műszaki végzettség

- Gyakorlat fröccsöntött alkatrészek, elsősorban gumialkat-

részek gyártásában

- Kommunikációs szintű (műszaki) angol vagy német nyelvtu-

dás

- Nyitottság és motiváltság

- Kezdeményezőkészség

Előny:

- Tapasztalat kamerás rendszerek használatában (100% 

ellenőrzés)

- Tapasztalat a minőségügyi folyamatokban (autóipar)

Amit mi nyújtunk:

- Karrierlehetőség egy gyorsan növekvő vállalatnál

- Versenyképes fi zetés

Hirdetés

Ez a hónap sem telhetett el anél-
kül, hogy a TIBIKER élelmiszer 
áruházban ne sorsoltak volna az 
üzletvezető-tulajdonosok a rá-
szoruló családok közt, a vásárlók 
ajánlásai alapján, kétszer ötezer 
forint értékű vásárlási utalványt. 
Az egyik szerencsés nyertes Dobos 
Lászlóné és családja. Az anyuka 
elmondta, hogy egy hároméves 
kisgyermekük van, minden nap itt 
vásárolnak. Különösen szeretik a 
kenyeret, pogácsát. Messze laknak, 
de az óvoda itt van a közelben, aho-
va a kislány jár. „Itt minden meg-
található, friss áru, gyümölcs, és 
chips féleségek. Nekünk az árak is 
nagyon jók! Mi nagyon örültünk 
neki, hogy megnyertük! Jó he-
lyen van, az ovihoz közel van, az 
eladók is kedvesek. Mindenkivel 
jóban vagyunk, családias a bolt.” 

A kislány, Réka is bekapcsoló-
dik a beszélgetésbe és boldogan 
mondja, szereti ezt a boltot, és 
„mindent” szoktak itt venni az 
anyukájával.  

A másik szerencsés nyertes 
Juhász Nikolett: „Sokat járunk 
ide, mindent szeretünk itt ven-
ni, a hústól kezdve a tésztáig. 
Egy kétéves gyermekem van. 
Nagy segítség, hogy kaptunk 
ilyen utalványt, nagyon örü-
lünk neki! Élelmiszereket ve-

szünk a nyereményen. Majdnem 
minden nap járunk ide.” LV

Íme, ôk a TIBIKER boldog nyertesei

Kérjük, jelentkezését az info.hu@zorge.com címre küldje angol vagy német nyelven, önéletrajzzal, fényképpel, 

bizonyítványokkal, referenciákkal és elérhetőségeivel. A tárgysorban a „process engineer” tárgyat adja meg.

További részletek a vállalatunkról: www.zorge.com
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Családbarát Ön kor-

mány zat Dí jat vett át dr. 

Czi ra Sza bolcs pol gár-

mes ter szep tem ber 4-én, 

a Par la ment Vadászter-

mében. Nagy csa lá do sok 

Országos Egye sü le te ál-

tal alapított el is me rést 

az egész országból mind-

össze sen 16 település ér-

de mel te ki.

A díjátadón jelen volt 

a Nagykőrösi Nagycsa-

ládosok Egyesületének 

képviseletében Pap La-

josné Farkas Zsuzsanna, 

valamint Pap Lajos és 

Pádár Éva, a Nagykőrösi 

Polgármesteri Hivatal ve-

zető-főtanácsosa. 

Dr. Czira Szabolcs ki-

fejtette: Fontos számunk-

ra ez az elismerés, hiszen 

jó visszaigazolása, hogy 

a nagykőrösi családo-

kért tett erőfeszítéseink jó 

irányba mutatnak, más 

településeknek is példa-

ként szolgálhatnak. Kü-

lön örömteli számomra, 

hogy ebben a munkában 

egy olyan valódi civil 

szervezet, mint a Nagy-

kőrösi Nagycsaládosok 

Egyesülete is a partne-

rünk. Szeretjük Nagy-

kőröst, melynek lelkét 

mi, nagykőrösi családok 

adjuk, olyan lesz, ami-

lyenné mi tesszük, mi egy 

boldog városért, boldog 

nagykőrösi családokért 

dolgozunk. Köszönjük a 

támogatást, melyet ehhez 

a munkához napról-nap-

ra kapunk!

Érettségizzen esti tagozaton 
NAGYKŐRÖSÖN! 

Pótbeiratkozás és oktatás helye: 
Toldi Miklós  

Élelmiszeripari Szakgimnázium  
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 

Ideje:  
2019. szeptember 13., 16., 18. és 

20. 
14-18 óráig 
Érdeklődni:  

Harcziné Kmetty Enikő  
Tel.: 06/20-981-81-80 

 

A Budakalász Gimnázium felvételt hirdet a  
2019/2020-as tanévre esti tagozatú  

gimnáziumi oktatásra! 

- Diákigazolvány  igényelhető. 
- Oktatás heti 2 alkalommal, délutánonként. - Már 16 éves kortól.  - Lehetőség előző tanulmá-nyok beszámítására. - Családi pótlék, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

Hirdetés

NAGYKŐRÖS KIÉRDEMELTE A CSALÁDBARÁT 

ÖNKORMÁNYZAT DÍJAT

Képünkön balról jobbra: Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára; Kardosné Gyurkó Katalin, 
a NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) elnöke; Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös város polgármestere; Dömötör Csaba, 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. szeptember 9-től 

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Kecskeméti út 18., 

Tel.: 53/350-182 

2019. szeptember 16-tól 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014 

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

A Goran Kopunovic által 

edzett Maglódi TC-t fo-

gadta hazai pályán, szep-

tember 7-én a Nagykőrösi 

Kinizsi. Két eddig hibátlan 

csapat állt pályára: az első 

a harmadik helyezett ellen. 

A mérkőzést 300 néző előtt, 

ragyogó időjárási körülmé-

nyek közt játszotta le a két 

csapat. A Kinizsi legénysé-

ge villám rajtot vett, az első 

félidő 30. percében Mile 

Krisztián talált be szabadrú-

gásból, majd Medgyesi Laci 

növelte közelről az előnyt a 

33. percben. Az első félidei 

fiesztát Nemesvári Dániel 

gólja tette teljessé, így 3-0-ás 

előnnyel mehetett a Kinizsi 

pihenni. A második játék-

rész szöges ellentéte volt az 

elsőnek, a Maglód küzdött, 

hajtott és a 83. percben már 

3-2-re szépítettek. Volt vi-

szont még egy slusszpoén, 

szerencsére kőrösi részről: 

Nemesvári fektette meg a 

maglódi védelmet, majd 

rúgta ki a hosszú sarkot,  ki-

alakítva ezzel a 4-2-es nagy-

kőrösi végeredményt. 

Hajrá Kinizsi! 

Forrás: Kinizsi SE facebook 

oldala

Nem lassít a Kinizsi: 
Továbbra is vezetjük a bajnokságot!

Hirdetés
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Tizenhét éve hagyomány már 
Nagykőrösön, hogy a Váro-
si Polgárrá Fogadási ünnepség  
megrendezésre kerül, mely ren-
dezvény gondolatának életre ke-
lése dr. Czira Szabolcs polgár-
mester nevéhez kötődik, hiszen 
kiemelt fontosságú, hogy a 

nagykőrösi újszülöttek erőseb-
ben kötődjenek városukhoz.

Az Arany-Napok keretében, 
szeptember 8-án 164 nagykőrösi 
gyermeket fogadott a Város, ün-
nepélyes keretek közt, polgárává.

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester köszöntőjét követően a 

gyermekeket megajándékozták 
településünk önkormányzati 
kép vi se lői. A rendezvény végén, 
közjegyző jelenlétében, ajándék-
sorsolást tartottak. Szívből gra-
tulálunk minden kis nyertes-
nek. A hagyományokhoz híven 
az idén is külön ajándékcsoma-

got vehettek át városunk új iker 
polgárai. 
Az ünnepségen fellépett Ecsedi 

Péter énekművész.
Tekintsék meg képgalérián-
kat az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán!

 LV

Városi Polgárrá Fogadási ünnepség:
164 kisgyermek lett Nagykőrös polgára
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Dr. Czira Szabolcs polgármes-

ter, aki részt vett a Víziközmű 

Társulat szeptember 5-ei ülé-

sén, az Önkormányzati Hí-

reknek nyilatkozva ezt köve-

tően elmondta: „Most jöttünk 

ki a Víziközmű Társulat ülé-

séről, amely kimondta a meg-

szűnését. Az Önkormányzat 

nevében mondom, a lakosság 

azt a pénzt, amit a Víziközmű 

Társulat átutalt, egy fillérig 

meg fogja kapni. Várjuk, hogy 

mihamarabb megkapjuk az 

adatokat és ki fogjuk utalni a 

pénzt. Ahogy eddig is, ezután 

is, mi a lakosság pártján ál-

lunk, és mindenféleképpen az 

utolsó fillérig elszámolunk a 

lakossággal.” – fogalmazott dr. 

Czira Szabolcs polgármester.

Mint arról beszámoltunk, 

Nagykőrös Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete rendkí-

vüli ül ésen egyhangúan tá-

mogatta dr. Czira Szabolcs 

polgármester előterjesztését 

szeptember 29-én, mely arról 

szól, hogy az Önkormányzat 

önként vállalt feladatként fi-

zet a Nagykőrösi Víziközmű 

Társulat 5893 érdekeltségi 

egységének 29.000 forint tá-

mogatást. 

M ost, szeptember 9-én 

úgy áll a dolog, hogy várjuk 

az adatokat (név, cím, bank-

számlaszám). Ahhoz, hogy a 

Polgármesteri Hivatalon ke-

resztül mindenki megkapja 

a pénzét, ahhoz az kell, hogy 

a Víziközmű minden érde-

keltségi egység adatait átadja 

és oldja fel a pénz zárolását, 

mert eddig írásban meg volt 

tiltva, hogy a 217 millió fo-

rinthoz hozzányúljunk és 

kioszthassuk azt a lakosság-

nak. 

Horváth Tibor

ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK

Igazgatónő: Utasi Eszter
Osztályfőnök: Mesterné Kovács Mária

Névsor: Ádám Bence Tamás; Bakos Lilla; Bozlék Édua; Búz Lili 
Ildikó; Danka Adél Zoja; Deme Dorka; Dobos Sára; Fabók Dóra 
Anita; Károly Bence; Kovács Enikő; Lakatos Marcell; Nagy Csen-
ge; Nagy Tamás; Németh Bence Attila; Pálffy Dávid; Pécsi Dániel; 
Szecsei Ákos Zoltán; Tanács Dorina; Tanács Hanna; Tanács Lilla; 
Török Laura Klára; Vajda Milán

Igazgatónő: Utasi Eszter
Osztályfőnök: Csikósné Szabó Zsuzsanna

Névsor: Biro Noel Zsolt; Bodzsár Gergő; Fysarakis Angelosz Dávid 
(magántanuló); Hegedűs László; Illés Dorina; Illés Ivett Boglárka; 
Juhász Edina; Kókai Renáta; Kovács Ákos; Kovács Hanna; Nagy 
Csenge; Német Noémi; Pelle Anna Aida; Ronkó Ferenc István; Ró-
zsa Rómeó Csaba; Szabó Ádám; Tokai Bence; Ugi-Rácz Botond; 
Ugi-Rácz Csongor; Zsigó Panni; Zsikla Tamás

A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.

Bemutatkozik a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola  
1. a osztálya

Bemutatkozik a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola 
1.b osztálya

A POLGÁRMESTER NYILATKOZATA 
A VÍZIKÖZMŰ ÜLÉSE UTÁN!

MIELŐBB KÉRJÜK AZ ADATOKAT A VÍZIKÖZMŰTŐL, 
HOGY TUDJUNK UTALNI AZ EMBEREKNEK!
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közönségcsalogató programmal készül-

nek.

„A hagyományoktól eltérően az idén 

azért nem augusztusban, hanem szeptem-

berben kerül megrendezésre a program, 

mert Nagykőrösön sok nyári nagyren-

dezvény volt, e mellett sok országos lo-

vasprogram is megtartásra került. Talán 

ezért is kedvezőbb ez a szeptemberi idő-

pont, mert nem várunk 35-40 fokot. Tehát 

kicsik és nagyok kedvezőbb időjárási kö-

rülmények között tudják itt tölteni akár 

az egész napjukat. Már évek óta, megsza-

kítás nélkül, szinte családi szervezésben 

rendezzük meg a Lovasnapot Nagykőrö-

sön. A családon értem a lovagló gyere-

keket, szakköröseinket, kicsik és nagyok 

egyaránt kiveszik a részüket a munká-

ból. Mindenkit sok szeretettel várunk 

a szeptember 21-i rendezvényünkre, 

ahol délelőtt díjugrató versenyszámok 

lesznek láthatók, valamint délidő-

ben Sasvári Sándor, Jászai Mari-díjas 

előadóművész produkcióját nézheti meg 

a közönség. Kísérőprogramokat is kíná-

lunk: légvár, céllövölde, kézműves termé-

keket is lehet vásárolni, valamint a díj-

ugrató versenyszámok mellett szabadidő 

lovas versenyszámok is megtekinthetők 

lesznek. Fogathajtó barátaink bemuta-

tójával is várjuk a közönséget. Délután 

vadászhajtás következik, valamint a nap 

végén a hagyományos tombolasorsolás 

következik, számos díjjal. A szervezés jól 

áll, sok támogatónk van! Nem csak a nagy 

főtámogatókról kell beszélnünk, mely 

jelen esetben Nagykőrös Város Önkor-

mányzata, hanem támogatónk minden 

olyan vállalkozó, aki bármilyen tárgyat, 

alapanyagot, vagy munkát felajánl ne-

künk. Például ilyen az akadálypálya meg-

építése.” – mondta el lapunknak ifjabb 

Molnár Dezső, aki kiemelte, hogy az egész 

napos rendezvény látogatása ingyenes, és 

megköszönte a támogatást mindazok-

nak, akik segítenek abban, hogy ismét 

egy nagyon színvonalas, országosan is 

elismert programot szervezhessenek.

Lőrinczy Veronika

Szeptember 21-én rendezi 

meg a Nagykőrösi Lovassport 

Egyesület a Gátőrházi Lovas-

tanyán a XIX. Nagykőrösi Lo-

vas Rendezvényt és XII. Díj-

ugrató versenyt. A rendezvény 

kapcsán beszélgettem az egyik 

főszervezővel, az egyesület aktív 

sportolójával, titkárával, Mol-

nár Dezsővel, aki lapunknak el-

mondta, hogy ahogyan az elmúlt 

években, így az idén is számos 

Hamarosan LOVASNAP
Ifjabb Molnár Dezső sok szeretettel ajánlja 

Önöknek a rendezvényt!
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Szeretjük Nagykőröst 1.
Visszatekintő 2015

Mint azt a Kedves Olvasók megszokhatták, az Önkormányzati Hírek újságban minden év végén visszatekintünk a magunk 
mögött hagyni készülő esztendőre. Most, rendhagyó módon, az elmúlt 5 év eredményeiből, értékes pillanataiból válogattunk, melyet 
évenkénti lebontásban, 5 lapszámon keresztül mutatunk be. 2015-ben is rengeteg fejlesztés történt, sok felejthetetlen rendezvényen 

vehettünk részt, melyek közös sikereink és melyekre azt mondjuk: FOLYTATJUK!

Nagykőrös fejlődése érdekében kiváló az együttműködés a Magyar Kor-

mány és a jelenlegi nagykőrösi városvezetés között

Folytattuk: Az elmúlt ciklusban összesen közel 100 utca került teljesen felújí-

tásra és aszfaltozásra Nagykőrösön

Nagykőrös 2013-ban járásszékhellyé vált, 2015-ben pedig Kormányablak is nyílt városunkban

Összefogással fejlődik Nagykőrös, megújult az Arany János utcai Idősek 
gondozóházának udvari burkolata

„Isten véled édes Piroskám” – Fergeteges hangulatot teremtett a 2015-ös 
Idősek Vacsoráján Aradszky László

Hagyományaink útján járunk: XII. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai 
Arany János Balladamondó Versenyt rendeztünk


