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ÁTADTÁK AZ ÚJ
KÜLTÉRI KOSÁRLABDA
PÁLYÁT NAGYKÔRÖSÖN!

Ingyenes információs lap

NÉZZE MEG MILYEN
SZÉP LETT!

MEGÚJULT A PETŐFI KONYHA
ÉS AZ ISKOLA ÉTKEZŐJE IS

Átadták a felújított Petőfi konyhát és az iskola
megszépült étkezőjét szeptember 20-án,
pénteken. Nagykőrös Város Önkormányzata
és a TS Gastro Kft. összefogásával tudott teljesen
megújulni a konyha és az étkező.
További részletek lapunk 9. oldalán!

HAMAROSAN LÁTHATÓ
Folytatás lapunk 11. oldalán!

HALAD A 441-ES ÚT TERVEZÉSE
IS, KÖRFORGALOM ÉPÜLHET A
MOL-PENNY CSOMÓPONTBAN!
További részletek lapunk 15. oldalán!

Lapinformációink szerint

2019. október 5-én 17 órától
a Duna televízión mutatják be a

Gasztroangyal
Nagykőrösön forgatott epizódját!
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Lázár János Nagykôrösön

Ahogyan lapunk arról beszámolt, a napokban illusztris
vendége volt Nagykőrös városának, Lázár János országgyűlési képviselő személyében,
aki korábban miniszterelnökséget vezető miniszterként is
segítette a nagykőrösi projek-

teket, fejlesztéseket. Lázár János nagy örömmel üdvözölte
barátját, dr. Czira Szabolcs
polgármestert, akivel bejárták a települést. Ennek során
megtekintették az új piacscsarnokot, sétáltak a norvég
alapos támogatásból felújított

Cifrakertben is. Lázár János
elismerően beszélt a felújított
Arany János Közérdekű Muzeális gyűjteményről, ahol az intézményvezető, László Ditta
kalauzolta a politikust. A séta
végén a gyönyörűen megújított
Hősök terét nézte meg Lázár

János, mely szintén nagy sikert aratott nála, és a látottak,
tapasztaltak miatt gratulált dr.
Czira Szabolcsnak Nagykőrös
fejlesztésében végzett kimagasló munkájáért.
Lőrinczy Veronika
Fotók: Beretvás Judit

ORSZÁGOS TV MÛSOR STÁBJA FORGATOTT VÁROSUNKBAN

Ahogy arról előző lapszámunkban beszámoltunk, két napig városunkban forgatott az
ITTHON VAGY! című műsor
(https://www.mediaklikk.hu/
musor/itthon-vagy/) stábja.
Várhatóan már október végén,
az M1 csatornán adásba kerülő

film városunk számos értékére
hívja majd fel ország-világ figyelmét.
Tekintse meg a forgatáson
készült képeinket az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!
Fotók: -szi-
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XIX. Nagykőrösi Lovas Rendezvény
és XII. Díjugrató Verseny

Molnár Dezső versenyzés közben

2019. szeptember 21-én rendezték meg nagy sikerrel a XIX.
Nagykőrösi Lovas Rendezvényt és XII. Díjugrató Versenyt a Gátőrházi Lovastanyán,
a Nagykőrösi Lovas Sportegyesület szervezésében. Csodálatosan szép őszi időben került
megrendezésre az esemény,
melyen a díjugrató versenyek
mellett fogatokat is láthatott a
közönség.
A Nagykőrösi Lovas Sportegyesület a szokásos magas színvonalú rendezvénnyel várta a
kilátogatókat.
Délidőben Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas színművész-énekes Lovas produkcióját láthatta a közönség «A
Kárpátok között» címmel.
Délelőtt és délután lovas sétakocsikázásra is lehetőség nyílt, a
gyermekeket, családokat légvár,
körhinta, kirakodó vásár, kézműves utca, büfé és ebédelési lehetőség is várta. Köszöntőt mondott
dr. Czira Szabolcs polgármester,
a versenynapot Hernádi László

esperes-plébános és Szabó Gábor református lelkészelnök áldották meg. A közönség továbbá élvezhette a Vincze Lovarda
csikós bemutatóját, fogatok bemutató hajtását, de a fogathajtó
verseny és díjugrató versenyek is
izgalmasak voltak.
Eredmények:
I. Bemutató fogathajtás nagylovakkal:
1. Kalacsi Péter – Tápiószőlős;
2. Tóth Balázs – Nagykőrös; 3.
dr. Eckbauer Anita – Abony; 4.
Dengi Zoltán – Szolnok; 5. Méhesi Márk – Rákóczifalva; 6. Révész Attila – Zagyvarékas
II. Bemutató fogathajtás pónikkal:
1. Marosi Zoltán– Ócsa; 2. Pobisel Márk – Nyársapát; 3. Szebeni Martin – Abony; 4. Marosi
Katalin – Ócsa
III. Díjugratás:
A díjugrató verseny a füves pályán zajlott, 84 nevezővel. Érkeztek: Nagykőrös, Cegléd, Tiszakécske, Kecskemét, Heves,
Dömsöd.

Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas színművész-énekes Lovas produkciója
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A tombola fődíjának nyertese. Fotó: Bujdosó Róbert

1. Kovács Alexandra Nagykőrösi Lovas Sportegyesülettől –
Misztrállal – 90 cm nyitott vrsz.;
2. Molnár Dezső Nagykőrösi
Lovas Sportegyesülettől – Ivorillával 115 cm nyitott vrsz.
IV. Szabadidős lovas verseny:
A versenyre 46 nevező érkezett,
elsősorban gyermekek, rajtengedély vizsga nélküliek, akik
15 különböző típusú versenyszámban lovagoltak. Érkeztek:
Cegléd, Nyársapát, Ballószög,
Kenderes, Nagykőrös, Törtel,
Szolnok, Pilis, Nyársapát. A
szabadidős lovas verseny a homokos pályán került lebonyolításra.
3. Kókai Anett Anna Nagykőrösi Lovas Sportegyesülettől –
May Be-vel – 60-70 cm vrsz.
A nagykőrösi Lovasnapon nagy
értékű
tombolanyeremények
sorsolására is sor került. A fődíj
egy pónicsikó volt. Szeretettel
gratulálunk a nyertes hölgynek (képünkön, fotó: Bujdosó

Róbert), és kívánjuk, hogy lelje
örömét a kis csikóban!
Tekintsék meg képeinket és
videóinkat az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
Fotók: Beretvás Judit
és Lőrinczy Veronika
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Nagykőrösiek Nagykőrösért
II. rész

A XX. Arany Napok keretében,
2019. szeptember 8-án, vasárnap
idén is sor került a Nagykőrösiek
Nagykőrösért Díjátadó ünnepségre a Cifrakert nagyszínpadán.
Ebben az évben Németh
László vegytisztító, kelmefestő
mester és felesége, Mária részére példás, értékteremtő munkájukért, magas szintű szakmai
elhivatottságukért, közösségépítő, szolgálatkész tevékenységükért, a Nagykőrös Városért

Közalapítvány a Nagykőrösiek Nagykőrösért
díjat adományozta.
Németh László és felesége, Mária Újpestről
költöztek Nagykőrösre
50 évvel ezelőtt. A fővárosból egyenesen a
Derkovits utca 9. szám
alá érkeztek, azóta is ott
vannak, ott élnek, ott
dolgoznak.
Nevelőapja Újpesten
volt vegytisztító-kelmefestő mester, így Laci
bácsi, 10 éves kora óta,
minden nap iskola után, azonnal
a műhelyben folytatta, mondhatni belenőtt a szakmába. Közben megnősült, felesége Mária
azóta is mindenben támogatja,
segíti őt.
A Kisiparosok Országos
Szervezete jóvoltából, egy jutalomszabadság során, Balatonfüreden, az akkori nagykőrösi
KIOSZ titkár, Pej Jani bácsi
szitás és kefekötő mester jelezte nevelőapjának, hogy Nagy-

kőrösön nincs vegytisztító, ő
pedig azonnal fiát, az akkor 24
éves Németh Lászlót ajánlotta.
Az ipart már 50 éve űzi, azóta, hogy feleségével, Máriával
ideköltözött egy májusi napon.
Kopa Laci bácsi helyi újságíró
cikkének hatására pedig egymásnak adták a kilincset a vendégek, szabályosan sorok álltak
a vegytisztító üzeme előtt. A
kedves kuncsaftok odaszoktak,
megszokták és éveken keresztül
visszatértek hozzá, ezzel is jelezve, hogy minőségi munka készül
az üzemben.
Sok minden változott, a gépek,
a vegyszerek, az adó, az igények,
de egy dolog változatlan maradt
az évtizedek alatt: Németh úr,
aki ugyanolyan szívvel-lélekkel
dolgozik minden ruhadarabon, amit az ügyfelek bevisznek
hozzá. Fia 20 éven át dolgozott
együtt édesapjával, jelenleg más
területen tevékenykedik.
A munkát két üzletben végzik, Nagykőrösön és Cegléden,
alkalmazottuk pedig sosem volt.

Laci bácsi szavaival élve:
„A vegytisztítás egy olyan szakma, ami szolgáltatás, emberekkel
kell foglalkozni és használtból
kell javítani, ezek nagyon nehéz
dolgok, sok kitartást kíván. Itt
mindig a kuncsaftnak van igaza,
mi pedig kiszolgáljuk. Nagykőrös
nagy örömöt jelent számunkra,
egy szép város, minden gyönyörű itt, a környezetünk is igazán
csodálatos. Befogadott minket a
lakosság. Ezt nagyon megköszönjük mindenkinek. Jó érzéssel tölt
el az, hogy látom, mennyit fejlődött a város, szeretünk itt lenni.”
Németh László 2008-ban az
Aranykoszorús Mester Kitüntető Címet, 2009-ben pedig a
Szakma Kiváló Mestere Kitüntető Címet vehette át.
25, 40 és 50 éves kisiparosi tevékenységét, kiemelkedő
szakmai munkáját a Nagykőrösi Ipartestület, – melynek
székháza hajdan ténylegesen is
egy telken állt a vegytisztítóval
–, emléklappal és aranykereszt
nyaklánccal ismerte el.

Hirdetés

VIDÁM KIS FOCISTÁK A PÁLFÁJÁBAN

A Nagykőrösi Kinizsi SE U7-U9es csapatai, 31 fővel napi 3 labdarúgó edzésen vettek részt öt napon
keresztül a Pálfája Oktatóközpont
területén, Szabó Tamás és Bogdán
Béla edzők vezetésével.
Az edzések mellett versenyeket
rendeztünk, mint például futóversenyt időre, kapura rúgót, kapusok ügyességi védés felmérését.
A napi fürdőzések és labdarugó
vetélkedők is nagyon népszerűek
voltak. A napi háromszori étkezésnél a táborban egész nap serénykedő szülők segítettek. Köszönetet mondunk: Zsikla Nikoletta,
Farsang Renáta, Vikor Nikoletta,
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Mészáros Szilvia, Ötvös Tünde,
Kovács Irén, Tóth Zsanett, Ferencz Mónika, Lövei Julcsi, Bojtos
Tímea szülőknek.
Az ételeket Kis József - Oázis
Ételbár biztosította. Köszönet a
sok jó ennivalóért. A Nagykőrösi
Kinizsi Vezetősége kölcsönadta
mikrobuszát, hogy azokat a gyerekeket is ki tudjuk vinni, akiknek
szülei dolgoztak, és a nagymama
kísérte el őket. Végezetül a táborozó ifjak emlékérmet és kupát
kaptak.
Viszontlátásra jövőre
Bogdán Béla és
Szabó Tamás edzők
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Kulturális Örökség Napja:
Zala György szobrászmûvészrôl
szólt az este

Szentendrén jártak
a Nagycsaládosok Nagykőrösi
Egyesületének tagcsaládjai

Egy igazán szép és tartalmas
napot töltöttek a Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesületének
tagjai a NOE Őszi Találkozóján. A programon megjelentek
részt vehettek egy rendhagyó
és egyedülálló kezdeményezésen, ahol 5 fiatal mondta ki a
„boldogító igent” a Skanzen
Amfiteátrumában. Az esküvői
szertartás után a fiatalok vendégeikkel ünnepeltek a hajnalig tartó lakodalomban, míg az
Egyesület tagjai végigjárhatták
a Skanzen helyszíneit, ahol
60 hektárnyi területen a több
mint 50 éves, Magyarország
legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeumát tekinthették meg.
Hazafelé megálltak Szentendre történelmi központjánál, ahol

A Kulturális Örökség Napjai
rendezvénysorozathoz Nagykőrös Városa is csatlakozott.
Szeptember 20-án pénteken
kinyitotta kapuit a Zsinagóga,
valamint a Református Templom, ahol sok látogatót fogadtak.
A program az Arany János
Muzeális Gyűjteményben záródott délután 18 órától, ahol
egy Zala Györgyről készült
csodálatos könyvet mutattak
be az érdeklődőknek, vetítéssel egybekötve. Az előadó egy
nagy tiszteletben álló szlovéniai magyar professzor, Göncz
László történész, író, kisebbségkutató, a Ljubljanai Nemzeti
Kutató Intézet munkatársa volt.
Göncz László remek előadásával
emlékeztek a jelen lévők Zala
Györgyre. A szlovéniai magyar
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betekintést kaptak a Katonazenekari – fesztivál hangulatába.
A Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesülete köszöni az utazási költség támogatását, hiszen
így ingyen utazhattak a tagcsaládok Szentendrére.
Az Egyesület legközelebbi programja 2019. szeptember 28-án lesz a Cifrakertben,
amely megalakulásának 25.
évfordulója alkalmából rendezett Jubileumi Családi Nap,
amire várnak minden kedves
érdeklődőt előzetes regisztráció
alapján. (Regisztráció és további info: +3620/3344-366 vagy a
nagykorosi.nagycsaladosok@
freemail.hu) A program megvalósítását Nagykőrös Város
Önkormányzata támogatja!

professzor az előadása elején
külön megköszönte a meghívást
László Dittának, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ
igazgatójának, és elmondta,
hogy csodálatos fogadtatásban
volt része. „Gratulálok a nagykőrösieknek! Csodálatosan szép
a város, kiemelkedően szépen
sikerült a múzeum felújítása,
mely azt gondolom, hogy nem
csak Magyarországon, hanem
egész Európában párját ritkítja. Mindenképpen érdemes
lenne arra ez a nagyszerű, párját ritkító gyűjtemény, hogy az
európai tudósok, szakemberek
is megismerhessék. Gratulálok
Nagykőrösnek! Nagy élmény,
hogy itt lehetek!” – mondta
Göncz László.
Lőrinczy Veronika
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Átadták a Petőfi iskola megújult konyháját

Fotók: -szi-

Átadták a felújított Petőfi
konyhát és az iskola megszépült étkezőjét szeptember 20án, pénteken. Nagykőrös Város
Önkormányzata és a TS Gastro
Kft. összefogásával tudott teljesen megújulni a konyha és az
étkező.
Az átadón részt vett dr. Czira
Szabolcs polgármester, továbbá
beszédet mondott dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, aki így
fogalmazott:
„Megtörtént az ebédlő felújítása is, ahova 110 darab széket
szereztünk be, 25 darab új asztalt, a padozat került fölújításra, a vizesblokk került teljes

egészében cserére, ahol a gyermekek kezet mosnak, valamint
festés és a fűtőtesteknek a festése
az, ami megtörtént részlegesen
és folytatódni fog. Továbbá látványos falmatricák is kihelyezésre kerültek a falakra. (...) Az,
hogy ilyen környezetben tudnak
a gyermekek étkezni, ilyen méltó körülmények között, bizony
az ő étkezésüket is sokkal kellemesebbé teszi.” – mondta el dr.
Körtvélyesi Attila.
Nézzék meg rövid videónkat
és fotóinkat az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
Horváth Tibor

Hirdetés
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„Minôség – Közösség – Károli”

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara
(KRE TFK) a szokásoknak megfelelően ünnepi istentisztelettel
nyitotta meg az új tanévet Nagykőrösön. Az ünnepi istentiszteleten
részt vettek az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Szociális és
Egészségtudományi Kar nagykőrösi
hallgatói és oktatói is. Igét hirdetett a Tanítóképző Főiskolai Kar
Hirdetés

oktatója, Dr. László Emőke református lelkipásztor, tanszékvezető.
A Róm 8,19-21 alapján tartott igehirdetés az aktuális társadalmi, környezeti és politikai problémák öszszefüggéséből kiindulva történelmi
távlatban mutatta be az egyház és az
Isten fiai felelősségét, lehetőségét a
teremtett világban, világért…
Az igehirdetés után Szabó
Gábor, a Nagykőrösi Református

Egyházközség lelkipásztora köszöntötte a tanévnyitó közgyűlést, majd az Egyházközség „Soli
Deo Gloria”-díját adta át dr. Czira Szabolcsnak, Nagykőrös Város
polgármesterének.
A gyülekezet lelkésze személyes
szavakkal és egy egyháztörténeti
dokumentum ajándékozásával köszöntötte a KRE TFK új megbízott
dékánját, Dr. Pap Ferencet.

A vendégek köszöntése után
Dr. Pap Ferenc megbízott dékán
megtartotta tanévnyitó beszédét,
amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem ismert mottójára
(„Minőség – Közösség – Károli”)
fűzött fel. Az új kari vezető hangsúlyozta a kötelékek jelentőségét,
amit a KRE TFK küldetésével állított
párhuzamba. A pedagógiai és hitéleti
képzések kötődni tanítanak, a köznevelési intézmények munkatársainak
képzése és küldetése egyház- és nemzetstratégiai jelentőségű kérdés…
Dr. Pap Ferenc dékáni beszéde
itt olvasható: http://www.kre.hu
A dékáni beszéd után a 65 éve
végzett jubiláns tanítók díszoklevelének átadására került sor, majd dr.
Méhes Balázs dékánhelyettes a szabályzatok értelmében kivette a hallgatói fogadalmakat, ezt követően dr.
Váradi Ferenc főiskolai docens, akit
a Kar összoktatói értekezlete a KRE
Szenátusának tagjává választott, átvette Dékán Úrtól megbízólevelét.
Az istentiszteleten orgonált dr.
Dávid István főiskolai tanár, orgonaművész, a gyülekezet kántora,
valamint énekelt a tanári kamarakórus.
(forrás: http://www.kre.hu/tfk)

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 bárki látogathatja az edzéseket, aki kedvet érez a sportág megismeréséhez! 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 Szabadidőközpont Küzdőtermében. Öltözet melegítő (mackó) ruha, póló,
papucs. Emellett a Kossuth Lajos Általános Iskolában az iskolai
judo program keretein belül is várjuk az érdeklődőket a tanév kezdetét követően, hétfőnként és szerdánként 15 óra 30 perctől.
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
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ÁTADTÁK AZ ÚJ KÜLTÉRI KOSÁRLABDA
PÁLYÁT NAGYKŐRÖSÖN!

2019. szeptember 25-én, délelőtt dr. Czira Szabolcs polgármester úr és Bányai Viktor, a Nagykőrösi Sólymok
Kosárlabda Egyesület elnöke szalagátvágással adták
át az új kültéri kosárlabda
pályát Nagykőrösön, a megújult Cifrakert mellett, az
Ifjúsági Sportpályán, mely
Hirdetés

korszerű anyagból készült,
és remélhetően sokáig szolgálni fogja a sportolókat.
Köszönjük a MKOSZ és
személyesen Szalay Ferenc
elnök úr támogatását!
IGEN, SZERETJÜK
NAGYKŐRÖST!
Tekintsék meg az átadóról
készült képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook
oldalán!
Dr. Czira Szabolcs polgármester és Bányai Viktor,
a Nagykőrösi Sólymok
Kosárlabda Egyesület elnöke
korábban a helyszínen adott
exkluzív nyilatkozatot,
melyet megtekinthetnek
kis videónkban, az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán.
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Szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves családját a
Weiner Leó Zeneiskola
Alapfokú Művészeti
Iskola
hangversenytermébe
2019. október 3-án
(csütörtök) 17 órakor
a Zene Világnapja
alkalmából
megrendezésre kerülő
hangversenyünkre,
melyen fellépnek
iskolánk tanárai és
növendékei.
Sok szeretettel várjuk
Nagykőrös város
zeneszerető közönségét!
A belépés díjtalan, de
köszönettel vesszük,
ha pártolójegy
vásárlásával támogatja
iskolánk Zeneszerető
Gyerekek Alapítványát!

A lapunkban megjelent
írások, képek, illetve
bármilyen tartalom
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
hétfő 12 óra.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2019. OKTÓBER HÓNAP
KÉPVISELŐ
NEVE

Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon továbbra
is az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook
közösségi oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu
városi honlapon!
Hirdetés

Kustár Tamás Balázs
települési képviselő
3. számú választókerület

FOGADÓÓRA
NAPJA
2019. október 7.
(hétfő)
16.00 órától

HELYE

Humánszolgáltató
Központ
(Szolnoki u. 65.)

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA:

53/350-377
Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. szeptember 23-tól
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598
2019. szeptember 30-tól
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu
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PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

8999 Ft

Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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Kossuth Lajosra emlékeztek
„ezt ki kell érdemelni!”

Hagyományaihoz híven az idei évben
is egész napos megemlékezéssel tisztelgett születésnapján az intézmény
névadója előtt a Nagykőrösi Kossuth
Lajos Általános Iskola közössége.
A megemlékezés délelőtt a Kossuth-szobornál vette kezdetét. Délután
pedig az intézmény tornacsarnokában
mutattak be ünnepi műsort az intézmény diákjai. A hagyományokhoz híven ezen kiemelkedő napon fogadták
az iskola teljes jogú polgáraivá a másodikos diákokat, akik már az elmúlt
év során bizonyították, hogy mind a
közösség szabályait meg tudják tartani, mind a tanulás helyén helyt tudnak
állni.
Új hagyomány is útjára indult, hiszen
az idei évben az iskola új pedagógusait
is ünnepélyesen a közösség tagjaivá fogadták, köszöntötték az ünnepség keretében.
A rendezvényen átadták a Kossuth emlékérmet, melyet az idei évben egy,
az elmúlt évben végzett diák családja
vehetett át. Szabó Kálmánnak és feleségének, Klára asszonynak köszönetét

fejezte ki az intézmény a nyolc év alatt
nyújtott áldozatos munkájukért, támogatásukért.
Az iskola Szülői Munkaközössége, az
iskola alkalmazotti köre Kossuth - emlékérmet adományozott Deák Gábor
intézményvezetőnek, aki 28 éve tanít az
iskolában, 15 éve az intézmény vezetője,
s immár negyedik alkalommal kapott

XX. GEO JUNIOR
2019. október 3. csütörtök 17 óra Múzeum konferenciaterme
Oláh Róbert természettudományos előadás - sorozata általános
iskolásoknak. „A varázslatos kelet, avagy az Arab Ázsia
természeti kincsei” című előadás
A belépés ingyenes!
Hirdetés

megbízatást az iskola vezetésére. Az igazgató felidézte, hogy amikor megteremtették a Kossuth - emlékérem hagyományát,
az érem készítője egy darabot felajánlott
neki, ő tisztelettel megköszönte a felajánlást és azt mondta: „Ne haragudjon, én
ezt nem fogadhatom el, ezt ki kell érdemelni!”
Az ünnepség megható pillanatai
voltak, amikor az iskola diákjai köszönetüket fejezték ki dr. Czira Szabolcs
polgármesternek a Virágos Nagykőrösért, a családbarát városért és Polgármester Úr áldozatos munkájáért.

MEGHÍVÓ

„A természet és
a tűz varázsa”
Uhereczky Pálné, S. Hegedűs Margit és Baji
Károly közös képzőművészeti kiállítására
A kiállítás időpontja:
2019. október 9. (szerda) 17.00 óra
Helyszín:
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ,
Rácz József Galériája.
A kiállítás megtekinthető: 2019. október 31-ig.
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ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK
A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.
Bemutatkozik a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola
1.b osztálya

Osztályfőnök: Zemler Tiborné, párja: Nyúl Beáta
Névsor: Burai Rómeó Antónió; Burján Gábor; Csákó Alexandra;
Dávid Roland Dániel; Fülöp Levente; Gábor Balázs; Gábor Mária;
Horváth Gyula Kevin; Kerekes Viktória; Kiss Sándor Krisztofer;
Lele-Szűcs Ambrus Attila; Mészáros Attila; Miklós Liliána Johanna; Ondó Attila; Pintér Mátyás; Rafael László; Rafael Sándor
Dzsúlió; Rostás Dzsenifer; Rostás Klaudia; Szász Péter; Szendi Zoltán; Szigetvári Dávid; Szűcs Erik Bence

Bemutatkozik a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános
Iskola 1. osztálya

Igazgató: Lakatos András
Osztálytanító: Mahlaj Hajnalka
Névsor: Balogh Bence; Baranyi Alex; Dencsik Délia; Dudás Beatrix; Friesz Martin; Gábor Amanda Virág; Hegedűs Dániel; Jakab
László József; Juhász Erika; Kanalas Erik; Kiss Zoltán Levente;
Nyerges Bence; Ötvös Amanda; Valérián Sándor Ábrahám; Völgyi Pál; Völgyi Szebasztián Krisztofer

NAGYON SZÉP LESZ!
KIVÁLÓAN HALAD A KECSKEMÉTI ÚTI
JÁRDA ÉPÍTÉSE

Nagyon jó ütemben halad a
Kecskeméti úti járdaszakasz
építése. Az egyik oldalon teljesen elkészült a munka, jelenleg
a DM-től kezdődően vannak
építési munkák, azonban már
egy jó szakaszon itt is lerakták
a szép új térköveket. E mellett
a járda mellett futó biciklisáv
is új burkolatot kap, valamint
kerékpártároló is kialakításra
kerül. Az ott lakók kényelmét
szolgálják az új padok, így a fák
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árnyékot adó koronái között
tudnak beszélgetni az oda kiülők. A városvezetés célja, hogy
a járdaépítések folytatódjanak,
hiszen még sok helyen szükséges a megújításuk.
A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalom a túlsó oldalon
történik, kérjük az építési területnél fokozott figyelemmel
és körültekintéssel közlekedjenek!
Horváth Tibor

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

HALAD A 441-ES ÚT TERVEZÉSE IS, KÖRFORGALOM
ÉPÜLHET A MOL-PENNY CSOMÓPONTBAN!

Képünkön a terv: körforgalom kerülhet a lámpás csomópont helyére

Végre elmondhatjuk, hogy valóban jól
halad a 441-es út Kecskemét-Nagykőrös
közötti szakaszának tervezése. Korábban
már több alkalommal egyeztettek személye-

sen Nagykőrösön is, kikérve a helyi szakemberek véleményét, javaslatát. Most a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Váci utcai
székházában tartottak egyeztetést a „441

Megszakadt a Kinizsi
veretlenségi sorozata,
de továbbra is vezetjük a tabellát
Az elmúlt hét szombatján, szeptember
21-én a Kinizsi SE a
Dunakeszi csapatát
fogadta hazai pályán.
Az érintettek elmondása szerint egy
100%-os mérkőzést veszítettek el, azonban még
így is vezetik a tabellát, a Nagykőrösi Kinizsi SE első helyen áll
a Pest Megye I-es bajnokságban.
Sajnos a Kinizsi összes helyzete

kimaradt az elveszített
meccsen, azonban
a közönség ismét
fantasztikusan szurkolt a nagykőrösi
gárdának. A végeredmény 0:1 lett
a Dunakeszi javára.
Bízzunk abban, hogy a
folytatásban ismét egy győzelem következik, a szurkolótábor
legnagyobb örömére.
LV

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Gondozási Központ
gondozó munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Arany János utca 35.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Palástiné Söröli Mónika nyújt, a 06205878074 -os telefonszámon.
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számú főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös
szakasz fejlesztésének előkészítése, környezeti hatástanulmány, tanulmányterv,
engedélyezési és kiviteli terv készítése” vonatkozásban.
A tervező megkereste Nagykőrös Város
Önkormányzatát a város rendezési tervének módosítása érdekében. Ezen egyeztetés kapcsán merült fel a Város részéről a
MOL benzinkút – Penny csomópontban
egy körforgalmú kialakítás igénye, így
az eddigi jelzőlámpás csomópont helyett
a közlekedés szempontjából előnyösebb
körforgalom létesülhet a majdani kivitelezéskor. Az egyeztetésen arról is döntöttek,
hogy minden csomóponti ágra készüljön
gyalogátkelőhely, a gyalogosok és kerékpárosok közlekedését kényelmessé téve.
Fontos kiemelni, hogy jelenleg a részletes tervezés zajlik, tehát azt nem lehet várni,
hogy holnap felvonulnak a munkagépek, viszont ahhoz, hogy a munka majd meg tudjon indulni, szükséges volt a város részéről is
az igényeket továbbítani. Mivel a város elkötelezett az út felújítása és a közlekedési feltételek javítása mellett, így a nagykőrösiek
számára fontos javaslatokat fogalmazott
meg a tervekkel kapcsolatban.
Horváth Tibor

JUDO: KÉT ÉREM
AZ ATOM KUPÁN

Az elmúlt hétvégén mindkét
napon Paksra utaztak a Kőrös Judo SE korosztályos versenyzői, ahol a 38. Atom Kupa
nemzetközi utánpótlás verseny
került megrendezésre. Szombaton a diák korosztály, míg vasárnap a serdülők és az ifik szálltak
harcba az érmekért és a helyezésekért. A nagykőrösiek szereplése
ismét igen vegyes képet mutatott.
Annak ellenére, hogy többen is
igen jó teljesítményt mutattak,

csak ketten léphettek dobogóra a nagyon erős mezőnyben.
A diákok között: Kovács Ádám
és Török Csaba szereztek ötödik
helyezést, míg Ragó Noémi a hetedik helyen fejezte be a versenyt.
A nagyobbak között Bagó Boglárka és Horváth Luca bronzérmet
szerzett, míg Kovács Nóra, Budai
Gábor és M. Kiss József az ötödik
helyen végeztek. Farkas Tamás és
Kovács Péter hetedik lett.
KŐRÖS JUDO SE
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Szeretjük Nagykőröst 3.
Visszatekintő 2017

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. 2017-ben is rengeteg fejlesztés történt, sok felejthetetlen rendezvényen
vehettünk részt, melyek közös sikereink és melyekre azt mondjuk: FOLYTATJUK!

Október 23-a téren, mely délutáKültéri kondi parkot hoztunk létre az
edzenek. Folytatjuk a terület további
nonként megtelik fiatalokkal, akik itt
fejlesztését!

Teljesen felújítottuk Nagykőrös fő terét,
a Hősök terét, mely új köztéri
alkotásokkal, ivókúttal, játszószigettel
és megújult köztéri illemhellyel gazdagodott. A járhatatlan vörös salak helyé
re térkő került

központ fejlődik. Teljesen felújítotEllenzéki propaganda, hogy csak a város
elmes megközelíthetősége érdekétuk a Téglagyári utat, az ipari park kény
ott dolgozók, arra lakók munkába
az
hogy
lt,
létesü
is
liút
ben. Járda és bicik
ük
járását, közlekedését segíts
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Megújult Nagykőrös szíve, a Cifrakert 2017-ben. Az egyik legnagyobb sikert
az új, modern játszótér érte el, mely gyorsan a gyermekek kedvence lett

A járdaépítés, felújítás minden évben kiemelt feladat városunkban.
Képünkön Nagy Balázs települési képviselő egy lakóval. A lakosság bátran
fordulhat a választott képviselőjükhöz, mert csak összefogással tudjuk
céljainkat elérni

Nagykőrösön jó gyermeknek lenni! – a Nagykőrösi Városi Óvoda több
tagóvodája teljesen megújult és energetikai korszerűsítést végeztek bennük
2017-ben. Képünkön dr. Czira Szabolcs polgármester és Talamon Attiláné
óvodavezető adják át a Kárász utcai létesítményt
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