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Szeptember 17-é n Lá zá r Já nos 
kö tetlen lá togatá sra é rkezett 
Nagykő rö s vá rosá ba. Ennek ke-
reté ben megtekintette a nagy-
kő rö si Piaccsarnokot, amelyrő l 
elismerő en nyilatkozott. A po-
litikust lenyű gö zte az impozá ns 
é pü let. Lá zá r Já nos miniszterel-
nö ksé get vezető  miniszterké nt 
sokat segített a város vezetésé-
nek, hogy új Piaccsarnok épül-
hessen Nagykőrösön. 

Lá zá r Já nos or szá g gyű  lé  si ké p-
vi se lő  dr. Czira Szabolcs pol gá r-
mes ter rel é s dr. Kö rtvé lyesi At ti la 

al pol gá r mes ter rel kö zö sen meg te-
kin tet te a piac mellett Nagy kő  rö s 
megú jult közterü leteit, é pü le teit is. 

Lá zá r Já nos a látogatáson 
gratulált Nagykő rö s tö retlen, 
é vek ó ta tartó  fejlő dé séhez, ki-
emelve dr. Czira Szabolcs pol-
gá rmester munkáját.

A politikus szerint az elért 
eredményekre minden nagy-
kőrösi büszke lehet.

További részletek soron 
következő lapszámainkban!

További képek lapunk 
3. oldalán!

SIKERES PÁLYÁZAT SZÁLLÁSHELYEK 
KIALAKÍTÁSÁRA A PÁLFÁJA 

OKTATÓKÖZPONTNÁL!
10 millió forintot nyert Nagykőrös Város Önkormányzata, 

 12 fő befogadására alkalmas szálláshely kialakítására, 

a Pálfája Oktatóközpontnál.

További részletek lapunk 7. oldalán!

NAGYSZERŰ HÍR: TÖBB, MINT 
287 MILLIÓ FORINTOT NYERT 

NAGYKŐRÖS BELTERÜLETI 
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS 

FEJLESZTÉSÉRE!
 További részletek lapunk 9. oldalán!
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Hupka Dénesné 

sz. Biczó Klára 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek.

Egyben köszönetet mondunk Dr. Pásztor Imrének és 

Dr. Lakatos Attilának 

áldozatos munkájukért.

A gyászoló család

Gyász
Fritschek Antal (1938)

Orbán Viktor miniszterelnök 
egyik fő célja, hogy Magyaror-
szágon soha ne kelljen szem-
besülni azokkal a liberális 
politika szülte problémákkal, 
amelyek szétzilálják a multi-
kulturális nyugati társadal-
makat – írja a The American 
Conservative című lapban Rod 
Dreher.

Rod Dreher a The American 
Conservative című amerikai lap-
ban megjelent cikkében felteszi a 
kérdést, vajon nincs-e igaza Or-
bán Viktornak.

Az amerikai újságíró a múlt 
héten részt vett a Forum for 
Christian Communicators című 
budapesti konferencián, majd 
több kollégájával együtt találko-
zott a magyar miniszterelnökkel.

Hazatérve így írt a magyar 
miniszterelnökről: Ha az em-
ber csak a nyugati média leírása 
alapján ismerné Orbán Viktort, 
akkor azt gondolná róla, hogy 
nem egyéb egy maffiózónál. Pe-
dig ha valaki személyesen talál-
kozik vele, akkor kiderül, hogy 
egy teljesen más ember, mint 
aminek a média bemutatja az 
amerikaiaknak: energikus, elvi-
selhetetlenül intelligens, humo-
ros, önkritikus, realista és egyes 
pillanatokban szinte ölre men-
ne Magyarország és annak ér-
dekei megvédéséért. Orbán az, 
akinek Donald Trump amerikai 
elnököt hívei tudni szeretnék 
(de nem az), és akinek Trumpot 
ellenségei hiszik (de nem az) – 
írta Dreher. Ha Trump olyan 

ügyes és okos volna, mint Or-
bán, akkor a politikai helyzet az 
Egyesült Államokban teljesen 
más volna, vagy sokkal jobb, 
vagy sokkal rosszabb – néző-
pont kérdése – tette hozzá.

A kormányfő beszélt arról, 
hogy 2014 óta „a szókimondás 
misszióját tölti be”, mert rájött, 
hogy ő az egyetlen szabad em-
ber az európai miniszterelnökök 
között. Ebben az összefüggés-
ben a szabadság azt jelenti saját 
magyarázata szerint, hogy erős, 
egységes parlamenti egység áll 
a háta mögött. A nyugati politi-
kusok manapság nem mondhat-
ják ki, amit gondolnak – idézte 
őt Dreher. Orbán Viktor erre 
példaként azt mondta, hogy a 
2015-ben elkezdődött európai 
migrációs válságra csak a ma-
gyar kormány reagált a saját és 
az európai kereszténység érde-
keinek megfelelően – olvasha-
tó a hétfőn megjelent cikkben, 
amelynek címe: Orbán Viktor a 
keresztények között.

 A miniszterelnök elmondta: 
elutasítja a nyugati elitek azon 
gondolatát, hogy a posztke-
resztény, posztnemzeti civili-
záció nagyszerű dolog. Ugyanis 
a fő kérdés most Nyugaton az, 
hogy tud-e békében élni egy fe-
szültségekkel teli plurális társa-
dalom. „A legfontosabb kérdés 

azonban az, hogyan lehet gon-
doskodni arról, hogy ez a kér-
dés ne merüljön fel” – jelentette 
ki a kormányfő.

Ahhoz, hogy Magyarország 
kerítést épített a déli határán 
a muszlim menekültek távol 
tartására, a döntő érvet a kö-
zel-keleti keresztény vallási 
vezetők szolgáltatták – magya-
rázta Orbán. „Ők tudják, mi 
lesz annak a társadalomnak a 
sorsa, amelyet meg kell osztani 
a muszlimokkal” – mondta.

A cikkíró szerint Orbán 
őszintén beszélt arról, hogy sze-
rinte a magyar társadalom még 
nem épült fel a kommunizmus 
elmúlása óta, „még nincs jó 
formában”. Fennmaradásához 
meg kell erősítenie nemzeti és 
keresztény identitását, és ez a 
kettő összetartozik – mondta, 
hozzátéve: neki, mint keresz-
tény politikusnak az a feladata, 
hogy ennek a „gyógyulásnak” 
teret biztosítson.

Orbán Viktor azt szeretné, 
ha azok a nyugatiak, akik vall-
ják eme értékeket, eljönnének 
Budapestre, ahol szabadon 
elmondhatják gondolataikat, 
ahol „intellektuális hazára lel-
nek”. „Én igyekszem kialakíta-
ni egy szabad teret ehhez Bu-
dapesten” – mondta a magyar 
miniszterelnök. Ripost.hu

Trumphoz hasonlította Orbán Viktort 
egy amerikai újságíró

Rod Dreher, forrás: mandiner.hu
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Folytatás lapunk 1. oldaláról…

 További részletek 

soron következő 

lapszámainkban!

Tekintsék meg képgaléri-

ánkat és videónkat az 

Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook 

oldalán!

 Újabb országos Tv műsor stábja forgat városunkban. Az 

Itthon vagy! magazin mintegy modern, informatív úti-

kalauz határon innen és túl mutatja be az érdekes ma-

gyar programokat, helyszíneket, hogy mindenki megta-

lálhassa a neki legmegfelelőbbet. A műsor adásait az M1 

és a Duna World csatornákon tekinthetik meg. 

További részletek hamarosan!

Újabb országos Tv 
mûsor stábja forgat 

városunkban
Köszönet!

Tisztelettel és szeretettel mondok 

köszönetet a Nagykőrösi Refor-

mátus Egyházközségnek, hogy 

szeretett otthonunk, Nagykőrös 

érdekében oly sok kezdeménye-

zésnek állnak az élére, fejleszté-

seikkel Nagykőrös gyarapodását 

szolgálják. Intézményeikben a 

becsületre, hűségre, Isten szere-

tetére nevelik a gyermekeinket, 

miközben tehetségüknek szár-

nyat adva, tudásukat gyarapítva 

vállalnak jelentős részt tanulóik, 

diákjaik életre való felkészítésé-

ből. Számomra megtisztelő, hogy lehetőségeim szerint tá-

mogathatom ezen törekvéseket. 

Köszönetemet fejezem ki a Soli Deo Gloria - díjért, s hálát adok 

a Jóistennek, hogy olyan kiváló emberek szeretetével és barátsá-

gával ajándékozott meg, akikkel nap, mint nap gyarapíthatjuk 

Nagykőröst az ő dicsőségére!

Soli Deo Gloria!

Dr. Czira Szabolcs

polgármester
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HAMAROSAN LÁTHATÓ 

 A Gasztroangyal
NAGYKŐRÖSÖN 

FORGATOTT EPIZÓDJA

Lapinformációink szerint

2019. október 5-én 17 órától

a Duna televízión mutatják be a 

Gasztroangyal 

Nagykőrösön forgatott epizódját!

Ahogyan arról lapunk beszámolt, szeptember 8-án az Arany- Na-
pok keretében került sor a Nagykőrös Szépe választásra. Nagy-
kőrös Szépe ebben az esztendőben Varga- Tóth Vanessza lett, első 
udvarhölgye Wéber Csilla, második udvarhölgye pedig Szécsényi 
Noémi. A rendezvényen dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, mint 
a zsűri elnöke felajánlott különdíját Pekár Mónikának adta át. 

Pekár Mónika, a verseny kü-
löndíjasa: „Először indultam 
a versenyen, Nagykőrösön 
lakom, a párom bíztatására 
indultam el a versenyen. 21 
éves vagyok, tetszett a verseny, 
nagyon izgultam. Nem fáztam 
reggel a bikinis felvonuláson, 
mert az izgalom az nagyobb 
volt! Nem is éreztem, hogy 
hideg van. Most végeztem az 
iskolámmal, mint élelmiszer-
ipari technikus, Nyárlőrincre 
megyek dolgozni. Nagyon 
szeretem a szakmámat! Azt 
gondolom, hogy érdemes egy 
ilyen versenyen elindulni! 
Több magabiztosságot szerez-
tem a versenyen és megtanul-

tam, hogy hogyan is kell járnia egy NŐNEK, hogyan kell mozogni.”

Szécsényi Noémi, második 
udvarhölgy: „17 éves vagyok. 
Interneten láttam meg, hogy 
lesz ez a verseny, bíztattak a 
barátaim! Egyszer már in-
dultam versenyen, a Tőserdő 
szépén, különdíjat kaptam 
ott. Gondoltam, itt is megpró-
bálom! Nagykőrösi vagyok, a 
Toldi iskolában tanulok. Jó volt 
nagyon a verseny, izgalmas! 
Megtanultam, hogyan kell ma-
gabiztosan mozogni. Tőserdőn, 
júliusban több lány volt, 22, de 
ez is volt olyan színvonalas sze-
rintem. Meggondolom, lehet, 
hogy más versenyen is indulni 
fogok!” 

Wéber Csilla első udvar-
hölgy: „Ceglédről érkeztem, 
először indultam ilyen verse-
nyen. Majd még meggondo-
lom, hogy mi lesz a jövőben, 
lehet, hogy indulok majd ilyen 
versenyen máskor is. A bará-
taim és családom bíztatására 
indultam el ezen. A barátnőm 
küldte el nekem a linket. Na-
gyon jól éreztem magam, egy 
élménnyel gazdagabb lettem, 
és köszönöm, hogy itt lehettem! 
Köszönöm a családomnak, és 
mindenkinek, aki bíztatott.”

Boldog párkapcsolatban 
él Nagykőrös szépe, Var-
ga-Tóth Vanessza: A Nagy-
kőrös Szépe választáson, a 
szépségkirálynőt megillető 
korona Varga-Tóth Vanessza 
fejére került, aki lapunknak 
elárulta, hogy boldog párkap-
csolatban él, és szerelme biz-
tatására indult el a versenyen. 
A nagykőrösi szép lány „ci-
vilben” a Tímár házban dol-
gozik. Úgyhogy aki szeretne 
vele találkozni, és kedve tá-
mad ahhoz, hogy a mennyei 
kávéját egy gyönyörű lány, 
Nagykőrös Szépe készítse el, 
azt sok-sok szeretettel vár-
ják. Vanessza lapunknak azt 
is elmondta, hogy boldog 
párkapcsolatban él, szerel-
me miatt költözött egy éve 
Nagykőrösre. „Egyetemre já-

rok munka mellett Kecskemétre, az óvónőképzőbe. Családom, bará-
tok bíztattak, hogy induljak el ezen a versenyen. Életem első versenye 
volt ez. Mikor kislány voltam, akkor divatbemutatókon szerepeltem. 
Lehetséges, hogy máskor is belevágok! Remek volt a szervezés, le-
vezetés és a nyeremények! Önbizalmat ad, és lehet belőle tanulni! 
Másoknak is ajánlom, hogy próbálják ki, milyen ez!” 

Lejegyezte: Lőrinczy Veronika
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Szeptember 2-án munkakö-

zi egyeztetésre került sor a 

Nagykőrösi Polgármesteri Hi-

va tal ban, a 4601-es, Pesti út 

fejlesztése, felújítása tárgyá-

ban. Korábban Lázár János 

javaslatára, illetve az alapján   

egyeztetve került a tervezé-

si feladat elindítására, kor-

mányhatározat született róla, 

hogy a 4601-es Pesti út felújí-

tásra kerül, melynek felelőse 

a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. Pest Megyei Igazgatósá-

ga lett a Bács-megyei Közút-

tal közösen. Nagykőrös Város 

Önkormányzat véleményét is 

figyelembe véve elkezdték a 

tervezést, ami eljutott abba a 

státuszba, hogy itt volt a tervező 

is, aki dr. Czira Szabolcs pol-

gármesterrel és Szilágyi Csaba 

irodavezetővel folytatott egyez-

tetést. Bemutatásra kerültek 

a véglegesnek szánt tervek, a 

busz öblök kialakítására vo-

natkozó tudnivalók is . Ha a 

teljes szélességű nyomvonal 

rendezése megtörténik, úgy az 

árkokat profilozzák, rendezik, 

padkát rendeznek, utat széle-

sítenek bizonyos szakaszokon. 

A mostani tárgyalások kizá-

rólag a Nagykőröst közvetle-

nül érintő 4601 j. Budapest 

– Tiszakécske ök. út 63+585 – 

76+600 km szelvények közötti 

szakasz feladataira vonatkoz-

tak. Bízunk benne, hogy ha-

marosan elkezdődhet a kivi-

telezés és megújulhat a sokak 

által használt 4601-es, Pesti út. 

Horváth Tibor

Sohajda Márk, aki maga is az 
Október 23-a téren lakik, kez-
deményezte, hogy megújul-
hasson a Gyopár úti parkoló 
is. Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester javaslatára pályázatot 

nyújtott be az önkormányzat. 
A Magyar Kormány támogat-
ta az elképzelést és 30 millió 
forintból teljesen megújul-
hat a parkoló, mely többszáz 
család életét fogja remélhető-

en megkönnyíteni. Sohajda 
Márk a helyszínen egyeztetett 
erről, illetve a további fejlesz-
tési elképzelésekről dr. Körtvé-
lyesi Attila alpolgármesterrel, 
illetve az ott lakó érdeklőkkel. 

 A lakosság és 

a városvezetés közös 

összefogása ismét sikeres 

volt!
Horváth Tibor

SOHAJDA MÁRK KEZDEMÉNYEZÉSE CÉLT ÉRT: 
MEGÚJUL A GYOPÁR UTCAI PARKOLÓ!

CÉLEGYENESBEN: A 4601-ES, PESTI ÚT 
KONKRÉT FEJLESZTÉSÉRÔL EGYEZTETTEK!

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!

Szent Mihály-napi vásár
2019. szeptember 29.

Nagykőrös, Vásártér

A vásári rendezvények időpontját keresse 
a www.nagykoros.hu honlapon!

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS 
AZ INTERNETEN
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Hirdetés

A XX. Arany Napok keretében, 
2019. szeptember 8-án, vasárnap 
idén is sor került a Nagykőrösiek 
Nagykőrösért Díjátadó ünnepség-
re a Cifrakert nagyszínpadán. 

Ebben az évben Király Miklós 
tanár részére értékteremtő mun-
kájáért, magas szintű szakmai 
elhivatottságáért, az iskolában 
tanuló diákokért végzett lelki-
ismeretes, közösségépítő és szol-
gálatkész tevékenységének elis-
meréséért, városunk hírnevének 
öregbítéséért, Nagykőrös Városért 
Közalapítványa a Nagykőrösiek 
Nagykőrösért díjat adományozta. 

Király Miklós 1956-ban szüle-
tett. Nagykőrösön, a Petőfi Sándor 

Általános Iskolában, 3. osztályos 
korában Medve László tornaedző 
felhívta a figyelmét arra, hogy a 
szertorna sportágához megfelelő 
alkatú lenne. Onnantól kezdve, 15 
éven keresztül ennek a gyönyörű 
sportnak lett a részese. 

A Nyíregyházi Tanárképző 
Fő is ko la földrajz-testnevelés 
szak ját tűzte ki célul, itt 1975-től 
1979-ig tanult, továbbfejlesztve 
addigi tudását.

1979-ben a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában kezdett dol-
gozni testnevelő tanárként, majd 
1983-tól jelenlegi munkahelyén 
tanít, a Nagykőrösi Petőfi Sándor 
Általános Iskolában, ahol folytatta 

a tehetséggondozást. Több ízben 
ért el országos eredményt tanít-
ványaival tornaversenyeken, de 
atlétikával, kézilabdával, labda-
rúgással, sakkal, vízilabdával, 
honvédelmi sporttal, birkózással, 
sor- és váltóversennyel is foglal-
kozott területi, megyei és orszá-
gos szinten is.

Nagyon büszke családjára - 
felesége is ebben az iskolában 
tanít, 34 éve élnek házasságban 
- valamint két gyermekére, Mik-
lósra és Lillára.

Részt vett a Góliát McDo-
nald’s labdarúgó programban. 
Évek óta a Mol Bozsik Labdarú-
gó program részese. 19 éven ke-
resztül szervezte megyei szinten a 
Mikulás Kupát, labdarúgás sport-
ágban. A diákolimpia mellett hi-
ányolt egy olyan versengési talál-
kozót, ami a városi- városkörzeti 
iskolák megmérettetését szolgálja. 
Megszervezték az „Edz a család” 
programot, ahol ügyességi, erőn-
léti feladatokat kellett végrehajtani 
a sportot kedvelő családoknak. 

Az 1990-es években játékos 
sor- és váltóverseny megrende-
zésére is vállalkozott, amely a 

helyi általános iskoláknak a csa-
pataival városi szintűvé nőtte ki 
magát. 

Az ezt követő 10 évben, a diák-
olimpia rendszerén belül, az alsó 
tagozatos diákokkal indultak vá-
rosi, megyei, országos-területi és 
országos sor-és váltóversenyen.

Osztályfőnökként 28 évig igen 
nagy létszámú osztályok tanulóit 
kellett közösséggé kovácsolnia. 
Mindig presztízskérdés volt szá-
mára, hogy tanítványai tisztessé-
ges, igyekvő emberek legyenek, 
képességeikhez mérten megfele-
lő szintű munkát végezzenek. 

A fiatalabb kollégák szakmai 
támogatására mindig készen áll, 
kooperatívan működik együtt, 
munkaközösség-vezető. A város-
ban az elsők között szerezte meg a 
Pedagógus II. minősítést. 

Minden gyerek megérdemli a 
szeretetet, hogy figyeljenek rá, s a 
lehető legjobbat hozza ki belőle. 
40 éve ezt feladatának érzi, hogy 
meg is valósítsa. Szent-Györgyi 
Albert szavait hitvallásként éli 
meg: „A sport nemcsak testneve-
lés, hanem a léleknek is az egyik 
legerőteljesebb nevelőeszköze”

Nagykőrösiek Nagykőrösért 
I. rész

Miskolc adott otthont az idei 
35-60 éves birkózók országos 
bajnokságának. Egyesületün-
ket Sárosi Tibor és Apró Balázs 
képviselte.

Apró Balázs „E” kategóriá-
ban 88 kg-ban 2. helyen végzett. 

Sárosi Tibor „B” kategóriá-
ban 78 kg-ban 1. helyen végzett.

Hajrá birkózás!  
Nagykőrösi Birkózó Egyesület

Veterán magyar 
bajnokság Miskolcon
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VIDÁM NÁZÁRETIS CSALÁDI 
NAP A CIFRAKERTBEN

Újabb fantasztikus hírről tu-
dunk beszámolni, 10 millió fo-
rintot nyert Nagykőrös Város 
Önkormányzata, 12 fő befo-
gadására alkalmas szálláshely 
kialakítására, a Pálfája Okta-
tóközpontnál. Ez a fejlesztés 
első sorban a nagykőrösi, vagy 
máshonnan érkező gyermekek 
érdekében valósulhat meg, hi-
szen évről-évre számos tábor-
nak, közösségi rendezvénynek 
ad otthont a Pálfája Oktató-
központ.

Nagykőrös támogatási kérel-
met nyújtott be a Vidékfejlesz-
tési Program, Helyi értékekre 

épülő turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése: szálláshely szolgál-
tatások kialakítása, fejlesztése 
című felhívásra. A pályázat si-
keres lett, 10 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert városunk 12 fő befogadá-
sára alkalmas szálláshely kialakí-
tására. FOLYTATJUK!
És hogy pontosan mi is 
valósulhat meg a most 
elnyert támogatással?
Három darab különálló sa-

ját vizesblokkal ellátott, 4-4 fő 
befogadására alkalmas szállás-
hely kerülne kiépítésre. A szál-
láshelyek különálló 2-2 szobával 

rendelkeznének, melyekhez 1-1 
db saját használatú fürdő és il-
lemhelyiség kerül kialakításra. 
A három szálláshelyben össze-
sen 12 fő helyezhető el, amelyek 
szükség esetén 24 főig bővíthe-
tők. Az épületek könnyszerke-
zetes építéssel kerülnének kiala-
kításra, a kor követelményeinek 
megfelelő belső kialakítással. Az 
épület külső megjelenése fa-
burkolattal, fa homlokzati nyí-
lászárókkal, valamint kerámia 
cserép tetőfedéssel illeszkedne 
a tájba és a meglévő épületek-
hez, illetve az Oktatóközpont 

főépületéhez. Az épületek a je-
lenleg érvényes tűzvédelmi elő-
írásoknak megfelelően kerültek 
megtervezésre, tűzgátló falak 
használatával, melyek a lakások 
elválasztására szolgálnak, meg-
előzve az esetlegesen felmerülő 
tűz tovább terjedését. A nyári 
táborokhoz igazodva, a fűtési 
rendszer nem kerül kialakí-
tásra, azonban későbbi igény 
esetén kialakítható – erről la-
punkat a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Irodája tájékoztatta.  
(képeink illusztrációk, korábbi felvételek)

Horváth Tibor

Názáreti Zöld Majálisra hívták 

szeptember 14-ére a Názáretis 

családokat. A program 8.45-től, 

az óvodától a Cifrakertig történő 

sétával kezdődött, melyet köve-

tően számos játékos próbatétel 

várta az óvodásokat.  

A hét próbát eredményesen tel-

jesítőket ötletes ajándékkal lep-

ték meg a nap végén az óvoda-

pedagógusok. A próbatételek 

mellett ingyenes kísérő progra-

mok - pónilovaglás, lufihajto-

gatás, a nagykőrösi tűzoltóság 

és a rendőrség autóinak bemu-

tatója, a Nagykőrösi Konzerv 

Kft. kóstolója, kisállat simoga-

tó, színpadon bemutatott me-

sejáték, továbbá a gyermekek 

színpadi műsora garantálták 

–, hogy egy szempillantásnak 
tűnjön a szombat délelőtt. 

A Názáret Óvoda erejét meg-
mutatva: óvodások, óvó nénik 

és szülők kö-

zösen elhúz-

ták a tűzoltó 

autót is. Mi-

közben zajlot-

tak a progra-

mok, hatalmas 

főzőedényben 

készült a pap-

rikás krumpli, 

melyet kicsik 

és nagyok jóízűen fogyasztottak 

el.  

Fotók: -szi-

A NAGYKŐRÖSI GYERMEKEKÉRT: SIKERES 
PÁLYÁZAT SZÁLLÁSHELYEK KIALAKÍTÁSÁRA 

A PÁLFÁJA OKTATÓKÖZPONTNÁL!
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MÁR PLAKÁTON IS: 

SZERETLEK NAGYKŐRÖS!

A Szeretlek Nagykőrös kiad-
vány az Önkormányzati Hí-
rek ingyenes különszámaként 
jelent meg, amennyiben nem 
kapta meg, vagy szeretne még 
egy példányt, a Nagykőrösi 
Polgármesteri Hivatal 1-es iro-
dájában átveheti a készlet ere-
jéig. Ez a szép színes, igényesen 

összeállított kiadvány bemutatja 
az elmúlt öt év városfejlesztését 
és megmutatja, mire vagyunk 
képesek, ha összefogunk! Közö-
sek a sikereink, melyekre büsz-
kének kell lennünk! 

FOLYTATJUK, 
MERT SZERETJÜK 

NAGYKŐRÖST!
Hirdetés

Képünkön jól látszik, hogy milyen volt és milyen lett. Ráfért a meg-
szépülés erre a gyalogos-átkelőhelyre is. 

SZÉP ÚJ FESTÉST KAPOTT 
A DEÁK TÉRNÉL LÉVÔ ZEBRA!

A nagykőrösi rendőrök a helyi 

Arany Napok rendezvényen meg-

előzési sátorral vettek részt.

Az Arany Napok program-

sorozat keretében a Nagykőrösi 

Rendőrkapitányság az Aegon 

Biztosító nagykőrösi képvise-

letével közösen a „Házhoz me-

gyünk!” program keretében 

prevenciós tanácsokkal hívta fel 

a lakosság figyelmét a vagyonvé-

delem fontosságára. 

A fiatalabb korosztályt legin-

kább a „Házőrző” applikáció, a 

mindenki számára elérhető és le-

tölthető, a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács által kifejlesztett korszerű 

mobiltechnológiai alkalmazás ra-

gadta meg. A mobil applikáció 

célja, hogy a vagyonvédelem 

területén inspirációt és egyben 

segítséget nyújtson az állampol-

gárok számára otthonaik önerő-

ből történő biztonságosabbá té-

teléhez.

Az idősebb korosztály számá-

ra a megelőzési szakemberek az 

„unokázós” módszerrel elkövetett 

csalásokról és azok megelőzési le-

hetőségeiről kaphattak bővebben 

tájékoztatást. 

A résztvevőknek lehetősége 

volt arra is, hogy kerékpárjukat 

„BikeSafe” program keretében 

regisztrálják, valamint KRESZ 

tesztlap kitöltésével közlekedési 

ismereteikről is számot adhattak.

A Pest Megyei Rendőr-főkapi-

tányság az alábbiakra hívja fel a 

lakosság figyelmét:

A csalók az időskorú áldozatot 

az unoka, vagy más hozzátarto-

zó nevében telefonon hívják fel, 

majd különböző indokkal pénzt 

kérnek. Az is megeshet, hogy az 

elkövető az unokának, vagy hoz-

zátartozónak adja ki magát, hogy 

az áldozatra nagyobb hatást gya-

koroljon.

A leggyakoribb színlelt okok:

Az unoka  vagy hozzátartozó 

balesetet szenvedett, az okozott 

károk rendezése miatt pénzre van 

szüksége.

Az unoka  vagy hozzátartozó 

kölcsönt vett fel, amit sürgősen 

vissza kell fizetni.

A hozzátartozó bajba került, 

esetleg fogságban van, csak pén-

zért cserébe engedik szabadon.

Ilyen esetekben azonnal elle-

nőrizzék a hívás valóságtartal-

mát!

Hívják fel azt a személyt, akire az 

ismeretlen telefonáló hivatkozik!

Figyelem! A csalók a bűncse-

lekmények elkövetésére felké-

szülnek és a sértett bizalmának 

elnyerése végett olyan valós in-

formációkat is közölhetnek, ame-

lyek valóban a hozzátartozóhoz 

kapcsolódnak.

Bűncselekmény gyanúja ese-

tén azonnal értesítsék a rendőr-

séget!

Prevenció Nagykőrösön
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Nagykőrös Város Ön kor mány-
za ta több mint 287 millió 
forin tot nyert Nagykő rös város 
belte rületi csapadékvíz-elve-
ze tés létesítményeinek fejlesz-
té sére, a települési vízgazdál-
ko dás korszerűsítésére, a 
Pénz ügy minisztérium, Európai 
Uniós Források Felhasználásá-

ért Felelős Államtitkárság PM_
CSAP VÍZGAZD_2018 kódszá-
mú pályázatából.

A „Települések felszíni csa-
padékvíz-elvezetés létesítmé-
nyeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésé-
nek támogatása Pest megye te-
rületén” című pályázati kiírásra 

nyújtott be pályázatot Nagykő-
rös Város Önkormányzata, mely 
sikeresnek bizonyult, városunk     
287 millió 114 ezer 53 Ft támo-
gatást nyert el, vagyis a teljes 
igényelt támogatást megkap-
juk. FOLYTATJUK!
 A projekt megvalósulásának 
helyei: – Hosszúhát utca; – Hét-

vezér utca (6-5-0 csatorna); – 

Hétvezér utca (6-5-1 csatorna); 

– Hétvezér utca (6-5-2 csator-

na); – Kárpát utca (7-0-0 csa-

torna); – Török Ignác utca (9-2-

0 csatorna); – Török Ignác utca 

(9-3-1 csatorna); – Kárpát utca 

(11-1-0 csatorna); – Kárpát 

utca (12-1-0 csatorna); – Föld-

vári utca (12-2-0 csatorna); – 

Ceglédi út; – Kárász utca; – Rák 

utca; – Tompa utca – Kisfaludy 

u.; – Nádor utca; – Petőfi utca; 

– Pótharaszti út   (csapadékvíz 

átemelő műtárgy felújítása); – 

Tormás utca (csapadékvíz át-

emelő műtárgy felújítása); - Ta-

bán utca (csapadékvíz átemelő 

műtárgy felújítása)

Horváth Tibor

NAGYSZERŰ HÍR: TÖBB, MINT 287 MILLIÓ 
FORINTOT NYERT NAGYKŐRÖS BELTERÜLETI 
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS FEJLESZTÉSÉRE!

„Fontos, hogy a partnerek is egy stabil, hiteles, 
a kormányzati támogatást is maga mögött tudó 

városvezetéssel tárgyalhassanak.”

Mint arról beszámoltunk, egy 
kínai befektetőcsoport tagjai 
érkeztek városunkba. A dele-
gációnak dr. Czira Szabolcs pol-
gármester ismertette Nagykőrös 
fejlesztési terveit, irányait. Az 
egyeztetésen részt vett dr. Kört-
vélyesi Attila alpolgármester is, 
akinek korábbi eredményes köz-
reműködésének köszönhetően 
Nagykőrös elnyerte a Befekte-
tőbarát település címet.

Dr. Körtvélyesi Attila la-
punknak elmondta: Rendkívül 
pozitívnak láttam a kínai befek-
tetőcsoport tagjait. Nyitottak vol-
tak a városunk kínálta befektetési 
lehetőségekre. Dr. Czira Szabolcs 

polgármester úrral azon az 
állásponton vagyunk, hogy 
olyan munkahelyteremtő be-
ruházásokat kell Nagykőrösön 
indítani, támogatni, amelyek 
elősegítik, hogy minél többen 
találjanak helyben munkahe-
lyet. Ehhez fontos, hogy a part-
nerek is egy stabil, hiteles, a kor-
mányzati támogatást is maga 
mögött tudó városvezetéssel 
tárgyalhassanak. Ez most Nagy-
kőrösön adott, s azért dolgozunk, 
hogy mint a SIIX Corporation 
esetében, úgy más vállalkozások-
kal is értékteremtő, a nagykőrö-
sieket hosszútávon szolgáló pro-
jektet indíthassunk útjára. 
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Hirdetés

A Magyar Posta Zrt. 

rész vagy teljes állásban, rugalmas 

foglalkoztatásban is, 

KERÉKPÁROZNI tudó 

keres

A munkak
• 8 általános iskolai végzettség
• 

További in

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Szolgáltató Központ 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-

ján pályázatot hirdet

Nagykőrösi Szolgáltató Központ

 Intézmény üzemeltetés

Műszaki koordinátor 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő; 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2750 

Nagykőrös, Szabadság tér 4.; 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. október 15.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan 

további információt Ványiné Sebestyén 

Márta nyújt, a 53/550-430 -os telefon-

számon.

Részletek: www.nagykoros.hu

Hirdetés

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

 Sok hiányzóval, kőkemény mérkőzésen, 
Medgyesi László újabb góljával győzött 
idegenben előző mérkőzésén a Nagykőrösi 
Kinizsi SE! A győzelemhez Szacskó László 
bravúrjaira is nagy szükség volt. Minden 
egyes játékos küzdeni akarásával tartották 
meg 100%-os mérlegüket és ezzel a vezető 
pozíciót a bajnokságban! 

Sohajda Márk, a Kinizsi SE elnöke 
lapunknak elmondta, hogy a követke-
ző mérkőzésüket hazai pályán játszák a 
Dunakeszi csapata ellen, mely hatalmas 
rangadónak ígérkezik! Mindenkit sok sze-
retettel várnak a Kinizsi SE pályáján szep-
tember 21-én, szombaton 16.00 órától! 
Hajrá Nagykőrös, Hajrá Kinizsi!  LV 

NINCS MEGÁLLÁS! 
Hengerel a Kinizsi! Idegenben gyôztek 

a bajnokaspiráns Vecsés ellen!
A Tabella forrása: MLSZ.hu 
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Júliusi edzőtábor és augusztu-

si alapozás után megkezdték 

a második féléves verseny-

szezont a Kőrös Judo SE ver-

senyzői. Szeptember első he-

tében Szegeden a Csaba Béla 

Emlékversenyen szerepeltek a 

diák versenyzők, míg az U16-

os korosztály szintén itt lépett 

szőnyegre ugyanezen a napon. 

A külföldiekkel teletűzdelt erős 

mezőnyben a kőrösiek verseny-

zése vegyes képet mutatott. A 

diákok közül Zsarnai Zsolt, míg 

az idősebbek közt Budai Gábor 

vette legjobban a fordulatot, ők 

mindketten igen jó versenyzés-

sel ezüstérmet szereztek. Tö-

rök Csaba és Kovács Ádám a 

diákok között ötödik helyezést, 

míg Bagó Boglárka, Kornyik 

Máté és M. Kiss József hetedik 

helyezést értek el.  Ugyanezen a 

napon, egy másik versenyen is 

érdekelt volt az egyesület, mivel 

Kochan József a pozsonyi felnőtt 

Európa Kupán lépett szőnyegre. 

Első mérkőzését sikerrel vette, 

így 16-ba került, viszont máso-

dik mérkőzésén ukrán ellenfelé-

től szoros csatában kikapott, így 

nem jutott a pontszerzést jelentő 

legjobb nyolc közé. Szeptember 

második hetében néhányan az 

Euroliga versenysorozat har-

madik állomásán vettek részt 

Szabadkán. Itt Horváth Luca 

arany, Török Csaba ezüstérmet 

szerzett, míg Kornyik Máté is-

mét hetedik helyezést ért el. 

KŐRÖS JUDO SE

Hirdetés

A Kecskeméti út másik oldalán, 
a DM üzlet irányából is megkez-
dődött a járdaépítés előkészítése. 
Jelenleg is dolgoznak a nagykőrösi 
szakemberek a régi, borzalmas ál-
lapotú járdafelület felbontásával, 
hogy a helyére minőségi térkőbur-
kolat kerüljön. A lakók tájékoz-
tatása érdekében, a kivitelezést 
végző EU-ÉPÍTŐ Kft. minden 
lépcsőház bejáratához kitett egy 
tájékoztatót, hogy az ott lakók 

naprakész értesítése is megle-
gyen a közlekedés miatt.

 Kérjük, hogy az építkezés befe-
jezéséig fokozott figyelemmel és 

körültekintéssel közlekedjenek az 
érintett szakaszokon! Megértésüket 

és türelmüket köszönjük!
Mint arról beszámoltunk, a 

Kecskeméti út mindkét oldalán, 
a városközponttól a Kálvin térig 
megújulnak a járdaszakaszok. 

Horváth Tibor

FOLYTATJUK! MÁR MINDKÉT 
OLDALON ZAJLIK A JÁRDAÉPÍTÉS!

JUDO: KEZDŐDIK 

A VERSENYSZEZON

A képen balról az első Budai Gábor

Kedves Kis- és Nagycsaládosok!
A Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesülete 

szeretettel hív és vár mindenkit

2019. szeptember 28-án 

megalakulásának 25. évfor-

dulójára rendezett

Jubileumi Családi Napjára!

Helyszín: Nagykőrös 

Cifrakert, Ceglédi út

9.00-10.00: Regisztráció
Színpadi műsorok:
10.00-10.30: Weiner Leó Zeneiskola műsora; 10.30: Megnyitó; 
11.00-12.00: Táncbemutató; 12.00-14.00: Ebéd: Alföldi csülkös 
babgulyás csipetkével, friss kenyérrel, házi túrósrétes: 980 Ft/fő; 
14.00: Kiss István Népdalköre és citera előadás; 14.30: Nagycsa-
ládosok Nagykőrösi Egyesületének családi táncműsora; 14.40: 
Szent Kristóf kórus műsora; 16.00: Bohóc-show; 16.30: Bű-
vész-show; 17.00: A program bezárása
A nap folyamán lesznek kézműves foglalkozások; népi játékok; Bu-
bi-Kavalkád, lovas kocsikázás a városban, illetve a Kőrös-ér mentén; 
tűzoltó-, rendőrségi és mentőautó bemutató; ugrálóvár kisebbeknek és 
forgóhordó nagyobbaknak - regisztrációhoz kötött!; szövés; lehetőség 
lesz a Nagykőrösi Református Templom tornyából megnézni a kilátást 
– regisztrációhoz kötött!. A helyszín szomszédságában kedvezményes 
belépő vásárlásával lehet megtekinteni az Arany János Muzeális Gyűj-
teményt.
A Családi Napon való részvétel regisztrációhoz kötött! 2.600 Ft/
család (Regisztrációs űrlapot a vezetőktől, vagy a nagykorosi.
nagycsaladosok@freemail.hu címről lehet kérni!)

A program megvalósítását 
Nagykőrös Város Önkormányzata támogatja!
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Lapzártánk időpontja: 
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. szeptember 16-tól 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014 

2019. szeptember 23-tól 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA: 53/350-377

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

Szeptember 28. (szombat) 10.00-12.00

A népmese napja a gyermekkönyvtárban: Pancimanci bábelőadás kicsiknek és nagyoknak 
kézműves foglalkozással! Kísérő program: Nagy magyar népmesegyűjtők – könyvkiállítás

Szeptember 30. (hétfő) 10.00

NAGYON ZÖLD KÖNYV
Vendég: Gévai Csilla Aranyvackor díjas író, illusztrátor
Az ingyenes előadásra 3-4. osztályok jelentkezését várjuk a 351-849-es telefonszámon. 
Helyszín: Felnőttkönyvtár

Október 1. (kedd) 18.00 

Író-olvasó találkozó - Tökéletesen felesleges…
Vendég: Csanád László költő Zenés verseskönyvének bemutatója
Kiadványt ismerteti: Dr. Koltói Ádám nyelvész; közreműködik: Varga Pál zongorista
Ingyenes jegyek igénylehetők a felnőttkönyvtárban (351-016); Helyszín: Felnőttkönyvtár

Október 2. (szerda) 18.00

Író-olvasó találkozó - Viszlát tegnap
Vendég: Nemere István Legjobb Európai Science- Fiction díjas író, műfordító
Ingyenes jegyek igénylehetők a felnőttkönyvtárban (351-016); Helyszín: Felnőttkönyvtár
 
Október 5. (szombat) 10.00-12.00

Légy környezettudatos vásárló!
Kézműves foglalkozás a környezetvédelem jegyében
(öko szatyorfestés)
Helyszín: Gyermekkönyvtár

Október 29. (kedd) 10.00-12.00

Lombhullató szünidei foglalkozások
Könyvből süni – Sün Balázs megalkotása könyvhajtogatás technikával

Október 31. (csütörtök) 10.00-12.00

Őszi hangulat – őszi díszek készítése.
Részvételi díj: 300 Ft/fő/alkalom
Helyszín: Gyermekkönyvtár

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 
Szabó Károly Városi Könyvtár bemutatja: 

Könyvtári programok
Országos Könyvtári Napok
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Megújult a játszótér!
Régi vágya teljesült a Kecske-
méti út 75. lakóközösségének, 
hiszen két hónapos intenzív 
munkával és számos támogató-
nak köszönhetően megújult a 
lakótömb melletti magánterü-
leten lévő játszótér.

Ahogy lapunk megtudta, a 
felújítást 3 édesanya kezdemé-
nyezte. A már meglévő hinták 
és mászókák csiszolása és fes-
tése volt az eredeti terv, amit 
aztán újabb és újabb ötleteket 
hozva követtek: előírás szerinti 
hinták beszerzése, gumikból já-
tékok készítése, végül kicsúcso-
sodva a legnagyobb volumenű, 
gyermekek biztonsága érde-
kében szükséges ütéscsillapító 
gumilapok lehelyezésében. Ek-
kor szembesültek azzal, hogy 
a Társasház közös költségének 
felújítási alapja nem képes fe-
dezni a kiadásokat. A lakókö-
zösség képviselői dr. Körtvé-
lyesi Attila alpolgármestert 

keresték meg, aki ismertette 
a lakók projektjét a polgár-
mesterrel. Dr. Czira Szabolcs 
támogatásának köszönhetően 
megvalósulhatott a gumilapok 
lehelyezése is.

A munkát a lakók végezték 
önkéntes munkában közremű-
ködő szakemberek segítségével. 
A megújítás feladatait, bo-
nyolítását a lakóközösségből 
Gutheil Andrea fogta össze és 
közösségi munkában két hó-
napig 10-12 ember dolgozott, 
ki-ki szabadideje függvényé-
ben. A lakók köszönetüket 
fejezik ki dr. Czira Szabolcs 
polgármesternek, dr. Körtvé-
lyesi Attila alpolgármesternek a 
gyors 500 ezer forintos támoga-
tásért, Gutheil József és Bakos 
Ambrus szakembernek a fel-
ajánlott munkájukért, valamint 
a Lakás- és Garázsszövetkezet 
vezetőségének.

Fotók: -szi-

 XLIX. GEO ESTEK
„Az élet forrása, a forrás élete, 

avagy a Nílus geográfiája”

2019. szeptember 25. és 29. 17 óra

Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

Bemutatja: Oláh Róbert

A belépés ingyenes
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ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK

Igazgatónő: Utasi Eszter
Osztályfőnök: Faragó Éva

Névsor: Barta Ambrus, Csuka Ferenc Dominik, Écsi János Ferenc, 
Héjas Kevin, Horváth Barbara Laura, Karsai Katinka Panna, 
Kiss Ádám Krisztofer, Magyar Milán, Nagy Ármin Gábor, Rab 
Edina, Rafael Mónika, Ruzsa Annamária, Ürmös Zoltán Rikárdó 

Osztályfőnök: Radicsné Papp Dóra, párja: Zomboriné Szalai Beáta

Névsor: Bakonyi Tamás, Bakos Laura Hanna, Dávid Misa, Dér 
Doroti, Fehér Hanna, Ficsor Vivien, Gutás Milán, Guttyán Máté, 
Gyulai Janka, Kalmár Emese, Kis-Juhász Levente, Kürti Elizabet, 
Lestyán Diána, Patonai Blanka Nóra, Rafael Melissza Aranka, Sá-
fár László Zalán, Sárvári Elizabet, Szabó László, Szigetvári Milán, 
Szűcs András, Szűcs Máté, Tóth Milán Vajk, Valkai Tamara, Vere-
bes Viktória

A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.

Bemutatkozik a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola  
1. c osztálya

Bemutatkozik a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola 
1. a osztálya

Finom gyümölcsökkel lepte meg 
az ovisokat a képviselő asszony

Ahogyan lapunk beszámolt ró-

la, a Városi Óvoda Kalocsa Ba-

lázs úti tagintézménye a nyár 

fo lya mán teljesen megújult bel-

ső leg. Új bútorokkal, szőnye gek-

kel, függönyökkel, megújult mos-

dók kal várták a kicsiket a szé pen 

kifestett intézményben. Megkez-

dődött az óvodai sze zon, bené-

pesült az óvoda a gye re kek kel, 

akik boldogan vet ték birtokba 

a létesítményt. Szeptember 10-

én Szabóné Irházi Zsuzsanna 

szakbizottsági elnök, a körzet 

önkormányzati képviselője is 

ellátogatott a Kalocsa oviba, és 

a kőrösi piacon vásárolt nagy 

kosár gyümölccsel lepte meg a 

gyerekeket. Nagy volt az öröm, a 

körte, szőlő, alma, szilva és a török 

mogyoró nagy sikert aratott. Az 

ovisok boldogan válaszoltak a 

NagykőrösMa portál kérdései-

re, és vidáman falatozták a nem 

csak szép, hanem igazán finom 

és egészséges gyümölcsöket, 

melyeket  Szabóné Irházi Zsu-

zsanna vitt az ovisoknak. 

Lőrinczy Veronika
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MEGOLDÓDIK A 
VÍZELVEZETÉS A B. TÓTH 

FERENC UTCÁNÁL IS!

15 éves osztálytalálkozójukat tar-
tották a Petőfi Sándor Általános 
Iskola egykori diákjai, akik 1996-
2004 között tanultak az intézmény-
ben. Osztályfőnökük, Tóthné Buj-
dosó Ágnes örömmel fogadta el a 
meghívást az alkalomra. 

Az egykori C-seket, bár mesz-
sze sodorta az élet, Sáfár-Nagy 
Zoltánné – rendezvényszervező-
ket megszégyenítő hozzáértéssel 
– megrendezte az osztály számára 
a találkozót. A helyet a Finucci 
Pizzéria biztosította, mely mind a 
felszolgálásban, mind az ételekben 
kifogástalan volt. 

Az estét egy perces néma 
csenddel indították Simon Tibor, 
egykori osztálytársuk emlékére, 
aki már nem ünnepelhetett ve-
lük. Ezt követően Ági néni mind-
egyikőjük élettörténetét végig 
hallgatva, büszkén nézett végig a 
kis csapatán. Hamar jó hangulat 
kerekedett, melyet segített a dalla-
mos zene, és számukra fenntartott 

asztal, kedves felszolgálás, pezsgő, 
torta. A gyönyörű és ízletes tortát 
saját  kezűleg készítette az osztály-
ból Bekő Brigitta. Előkerültek 
régi fotók, történetek, ellenőrző 
is, és persze a köszönőajándék, 
melyet az egykori tanulók hálá-
juk jeléül adtak át Ági néninek. 

A vacsora elfogyasztása után 
Módra László felajánlotta régi 
osztálytársai számára, hogy kis-
busszal kiviszi őket a benzinkútra, 
ahol egy munkában ragadt osz-
tálytársukat lepték meg. Az estét 
sok-sok emlék felidézése, megany-
nyi kép zárta, és egy megbeszélt 
folytatás, amiről a következő osz-
tálytalálkozó fog már mesélni. 

„Temérdek emlék tolakszik 
ma körénk./A múlt megszépülve 
tárul ismét elénk./Nyissuk meg 

szívünket az emlékek előtt./
Legyünk ismét diákok,/Mindent 

elfeledve,/Mintha a nyolc év 
megelevenedne.”

 A Köva-Kom Nonprofit Zrt. 

nagykőrösi szakemberei a héten 

megoldották a B. Tóth Ferenc 

utcánál a vízelvezetést, melyet a 

választókörzet képviselője, dr. 

Körtvélyesi Attila is megtekintett 

a Nagykőrösi Szolgáltató Köz-

pont munkatársával, Vágó Csa-

bával közösen. Dr. Körtvélyesi 

Attila alpolgármester elmond-

ta, hogy a lakosság kereste meg 

és a probléma megoldása érde-

kében azonnal intézkedést kez-

deményezett.  Horváth Tibor

15 éves osztálytalálkozójukat 
tartották a Petőfi Sándor 

Általános Iskola egykori diákjai

Szeptember 16-án a közbe-

szerzésen nyertes helyi vál-

lalkozás, az EU Építő Kft. 

munkatársai megkezdték az 

épület belsejében a munká-

latokat. Ennek megfelelően 

épülnek a válaszfalak. A hé-

ten a tetőépítési munkákat is 

megkezdték az ácsok. Aho-

gyan lapunk azt megírta, a 

Vásártér kiszolgáló épületé-

vel egy régi igényt elégítenek 

ki, ugyanis a nagykőrösi 

vásárok országosan is elis-

mertek, hazánk legnagyobb 

ilyen jellegű rendezvényei, 

ahová sok ezer árus és vá-

sárló érkezik hónapról hó-

napra. Az építkezésről fo-

lyamatosan beszámolunk 

Önöknek!  LV

Épülnek a válaszfalak 
a Vásártér kiszolgáló 

épületében
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Szeretjük Nagykőröst 2.
Visszatekintő 2016

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. 2016-ban is rengeteg fejlesztés történt, sok felejthetetlen rendezvényen 

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

Befektetőbarát Település lett Nagykőrös – a minősítést dr. Körtvélyesi Attila 

alpolgármester vette át

Rendbetettük a Sóki gödröt – új kerítést és járdát is kapott a terület, ezt 

mutatja képünkön Kovács Sándor, a körzet képviselője

Összefogás: Két millió forinttal támogatta a katolikus templom harangjának felújítását az önkormányzat, dr. Czira Szabolcs polgármester javaslatára 2016-ban

Valódi munkahelyteremtés: Több száz új munkahelyet hozott létre 
Nagykőrösön a SIIX Japán elektronikai vállalat, 

képünkön a bejelentés pillanata 

Teljesen felújítottuk a nagyon rossz állapotú Pálfájai utat is, 
a szalagot dr. Czira Szabolcs polgármester és Illés Sándor, 

a körzet képviselője vágták át 2016-ban

Sportbarát város: a Puskás Stadion székeiből jutott Nagykőrösre is, így téve 
kényelmessé a nézőteret, jelenleg folyamatban van a Klubház építése is


