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Számos gratulációt kapott a nemzetközi versenyen elért sikerért és a gyönyörűen megú-
jult köztereiért városunk a Virágos Magyarország 2019. országos díjátadóján. 

További részletek lapunk 2. oldalán!

CIMBALIBAND ÉLŐ KONCERT DANICS DÓRÁVAL, BIKINI ÉLŐ KONCERT 
ÉS MÉG SZÁMOS PROGRAM vár mindenkit 

október 11-én, 16 órától a Deák téren!!! 
 Esőhelyszín: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ színházterme

  Részletek előző lapszámunkban és a www.nagykoros.hu oldalon!

SZERETLEK NAGYKÔRÖS
NAGYKÔRÖS SIKERÉHEZ ÉS GYÖNYÖRÛ 
KÖZTERÜLETEIHEZ IS GRATULÁLTAK

NAGYKÔRÖS 
GYÔZÖTT!  

2018-ban megnyertük a Virágos Magyarország 
országos versenyt, idén pedig a nemzetközi szakmai 
zsűri ezüst minősítéssel díjazta városunkat Hausban 
(Ausztria). Hatalmas siker, hogy az Entente Florale 
Europe zsűrije a nagykőrösi városközpontot, benne 

a megújult Hősök terét találta a leginkább arra 
érdemesnek, hogy az Elnöki Díjjal jutalmazza…
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. október 13-án lesz a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választása.
A szavazás előtti napon és a választás napján a Nagykőrösi 

Járási Hivatal Kormányablaka (2750, Nagykőrös Szabadság 
tér 4.) rendkívüli ügyfélfogadási időben fogadja azon ügy-
feleket, akiknek a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok 
pótlása szükséges (ideiglenes személyazonosító igazolvány, 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
elkészült okmány átvétele).

A Kormányablak 
2019. október 12-én, szombaton 08.00-19.00 óráig,
2019. október 13-án, vasárnap, a szavazás napján 

07.00-19.00 óráig lesz nyitva.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyéb ügyintézésre ezen 

a napon nem lesz lehetőség.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Nyikos Tamás Antal hivatalvezető

Számos gratulációt kapott a 
nemzetközi versenyen elért 
sikerért és a gyönyörűen meg-
újult köztereiért városunk a 
Virágos Magyarország 2019. 
országos díjátadóján. Az idei 
versenyre több mint 330 tele-
pülés nevezett. Nagykőrös, az 
előző év fődíjasaként a nem-
zetközi versenyen képviselte 
Magyarországot. Az országos 
díjátadón Inka Truxovától, 

az Entente Florale Europe 
verseny elnökétől és Guller 
Zoltántól, a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség vezérigazga-
tójától dr. Körtvélyesi Attila 
alpolgármester és az elmúlt 
esztendőben az Év főkerté-
sze díjjal kitüntetett Vozárné 
Ragó Ildikó vették át az ezüst 
minősítésért és elnöki díjért 
járó elismeréseket.

Fotók: -szi-
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30 ezer új virágot ültetnek Nagykőrösön!
Mint ahogyan lapunk arról 
beszámolt, Nagykőrös Váro-
sa nyerte az Entente Florale 
Europe nemzetközi verseny 
elnöki díját, valamint ezüst 
minősítést is kapott a cso-

dálatosan virágos település. 
Szívet-lelket gyönyörködtető 
minden évszakban Nagykő-
rös, melyhez nagyban járul-
nak hozzá azok a dolgozók, 
akik végzik a parkok, közterek 

fenntartását. Vágó Csaba, a 
Nagykőrösi Szolgáltató Köz-
pont munkatársa lapunknak 
elmondta, hogy ősszel össze-
sen 30 ezer új virágot ültet-
nek el. Ennek fele tulipán és 

jácint hagyma, valamint 15 
ezer tő árvácskát is ültetnek. 
Minden adott a szokásos me-
seszép tavaszi virágpompá-
hoz! 

Lőrinczy Veronika
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MozGO Nagykőrös Tenisz és 
Fitness Klub néven, színvona-
las megnyitóval kezdte meg 
működését október 4-én Nagy-

kőrös új sportlétesítménye a 
Ménesi úton, a Csónakázó-tó 
mellett. Fő tevékenységeik a 

tenisz és a fitness, de egyéb, az 

egészséges életmód-

hoz kötődő terveik is 

vannak a jövőre néz-

ve. Hétköznap 7-21 

óráig, hétvégén 12-21 

óráig várják a sportol-

ni vágyó nagyközön-

séget, mind a verseny, 

mind az amatőr-, il-

letve tömegsport sze-

relmeseit. Az emele-
ten két terem került 
kialakításra, melyek 
kiváló német minő-
ségi padlót kaptak. 
Felújították a kültéri 
teniszpályákat, ket-
tő kiváló, „Roland 

Garros-i minőséggel” várja a 
teniszezni vágyókat. Dr. Czi-

ra Szabolcs polgármester és dr. 

Körtvélyesi Attila alpolgármes-

ter is részt vettek az ünnepélyes 

megnyitón, beszédet mondott 

Csipő Kristóf, a klub tulajdono-

sa, vezetője, a nemzeti szalagot 

dr. Czira Szabolcs polgármester 

és Cseri Gábor vágták át, majd 

közös koccintással, kellemes ze-

nével és finom spanyol falatok-

kal, különleges ízekkel várták a 

vendégeket.

 A falon található számos 
motiváló idézet közül egyet 
szeretnénk most ide kiírni:

„A GYÁVÁK SOSEM KEZDIK 
EL, A GYENGÉK SOSEM 

FEJEZIK BE, A GYŐZTESEK 
SOSEM ADJÁK FEL”.

Hajrá, Nagykőrös!
Folytatás lapunk 11. oldalán!

„…Tehát már most el 
kell kezdeni építeni a 
kapcsolatot, gyakorlati-
lag ott le kell ülni a ko-
rábban említett Európai 
Uniós képviselőkkel, és 
egy olyan konzultációt 
kell közösen folytatni,

folyamatosan 
egyre több pol-

gármester-jelöltet 
bevonni, ellenzéki 
polgármester-je-

löltet bevonni 
ebbe a kérdésbe, 

amiben kiépítünk 
egy pénzügyi csa-
tornát, ugye jelen 
esetben Nagykő-
rös és az Európai 
Unió között köz-

vetlenül.”

 – fejtette ki 
Zágráb Nándor 

azon a rendez-

vényen, melynek 

Varju László 

DK-s politikus 

volt a meghívott 

vendége. 

A DK migránsbe-
fogadással 

kapcsolatos
 álláspontját 

mindenki 
ismeri. 

Érdekes ezen kijelen-

tést felidézni, különösen, 

ha ott csengenek bárki 

fülében Deutsch Tamás 

EP képviselő szavai:

„- … mindannyi-
unk számára világos 
és egyértelmű lehet, 

hogy mi készül. Timmer-

mans, Soros György embere 
bevándorláspárti polgármes-
terekkel akarja végrehajtatni 
a migránsok betelepítését, és 
Magyarországon is ezt terve-
zi.” Az EP képviselő hozzátet-

te: „Timmermans rendszere-
sen kifejti azt a programját, 
hogy a migránsok betelepítését 

megtagadó országokat pénzel-

vonással, az Európai Uniós fej-

lesztési források büntetésszerű 

elvonásával kell sújtani, és azo-

kat a tagállamokat és 

azokat a települé-
seket, városokat, 
önkormányzato-

kat pedig, ame-
lyek hajlandóak 
illegális migrán-
sokat befogadni, 
nos, ezeket az or-
szágokat és ezeket 
az önkormányza-
tokat pedig, Eu-
rópai Uniós fej-

lesztési pénzekkel 
jutalmazni kell.”

Ami Nagykőröst illeti, in-
formációink szerint Zágráb 

Nándor nem tagadta, hogy 
Nagykőrösről folytatott tár-
gyalásai során a migránsbete-
lepítés is téma lehet. Közben 
pedig az országos híradások-
ból egyre másra érkeznek a 
megnyilvánulások, amik sze-
rint az ellenzéki polgármes ter-
jelöltek győzelme mig ráns-
betelepítést hozhat egy- egy 
településre… 

MIGRÁNSBETELEPÍTÉS! 

EZÉRT UTAZIK ZÁGRÁB BRÜSSZELBE?

ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTÁK 
NAGYKÔRÖS ÚJ TENISZ ÉS FITNESS 

KLUBJÁT! MINDENKIT VÁR A MozGo!
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A Kormány támogatásával 
megvalósuló pályázati lehető-
ségnek köszönhetően újul meg 
a Kecskeméti út mindkét ol-

dalán a járda, mely csodálatos 
ütemben halad, a kivitelezők 
kiváló munkát végeznek. Az 
egyik oldal már teljesen készen 

van, jelenleg a másik oldalon 
dolgoznak, a Kolping iskolánál 
tartott már a kivitelezés fény-
képünk elkészülésekor, 2019. 
október 4-én. A járda mellett 
futó biciklisáv is új burkolatot 
kapott, valamint kerékpártáro-
ló is kialakításra került. 

Ez egy nagyon fontos és 
hasznos fejlesztés az itt élők, itt 
közlekedő nagykőrösiek örö-
mére, továbbá új padokat is ki-
helyeztek, melyre tényleg nagy 
szükség volt.

Folytatjuk! A jövőben is 
kiemelt célterület marad a jár-
dák, utak felújítása, javítása, 
hiszen fontos, hogy kényel-
mesen tudjunk közlekedni 

Nagykőrösön.
Beretvás Judit

A környéken élők nagy örömére 
újabb fejlesztés valósulhat meg 
a Kovács Sándor utcai parkban. 
 Korábban dr. Körtvélyesi Attila 

települési képviselő kezdemé-

nyezésére megújultak a sokak 

által kedvelt padok, melyek szép 

új festést kaptak. Most a válasz-
tókörzet képviselője a környé-
ken élő szülők, nagyszülők 

régi álmát váltotta valóra, egy 
ovi-foci méretű kis labdarúgó-
pályát alakítanak ki a parkban, 
mely várhatóan lapzártánk 
után már teljesen el is készül, 
azt szabadon használhatják a 
gyermekek. Ez a fejlesztés is a 

sport szeretetét és az egészséges 

testmozgást hivatott segíteni, va-

lamint kellemes és hasznos elfog-

laltságot nyújt a fiataloknak. Dr. 

Körtvélyesi Attila lapunknak 
nyilatkozva elmondta: „Kívá-

nom, hogy minden ott lakó kis-

gyermekes szülő és gyermeke is 

lelje örömét ebben az új pályá-

ban, használják sokat, szerez-

zenek sok gólt és érezzék nagyon 

jól magukat ezáltal is. Örülök, 

hogy ezt a régi igényt is sikerült 

teljesíteni. Reméljük, hogy a ké-

sőbbiekben még tovább tudjuk 

ezt a területet fejleszteni.” 

Horváth Tibor

KIVÁLÓ ÜTEMBEN HALAD A 
KECSKEMÉTI ÚTI JÁRDA ÉPÍTÉSE!

OVI-FOCI MÉRETŰ FUTBALLPÁLYA LÉTESÜL 

A KOVÁCS SÁNDOR UTCAI PARKBAN!

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
„Azután készíts kárpitot kék és 

piros bíborból, karmazsin fonál-

ból és sodrott lenfonálból! Művé-

szi módon beleszőtt kerúbokkal 

készítsd azokat!” (2Móz 26,31)

A Károli Gáspár Református 
Egyetem és a Duna-Tisza közi 
Népművészeti Egyesület meg-

hívja Önt és barátait a 
Mai népművészet 

a Duna-Tisza közén
című kiállítás megnyitójára.
A megnyitó helyszíne: KRE 
TFK aula (2750 Nagykőrös, 

Hősök tere 5.)
Időpontja: 2019. október 12., 

szombat, 18 óra
Köszöntőt mond: 

Dr. Pap Ferenc mb. dékán
A kiállítást megnyitja: 
Szabó Károlyné elnök

A kiállítás megtekinthető: 
2019. november 16-ig 

a KRE TFK aulájában, tanítási 
napokon 9-18 óra között.
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AZ ÖSSZEFOGÁS KÖZÖS SIKERE: 
FELÚJÍTJUK A CEGLÉDI ÚT 7-NÉL LÉVÔ PARKOLÓT IS!

Teljesen megújul a Ceglédi 
út 7. szám nál lévő parkoló is. 
Mühl Nán dor, a Black Point 
divatá ru üzlet tulajdonosa 
kezdemé nyez te az ott találha-
tó igen rossz ál la pot ban lévő 
parkoló felújí tá sát dr. Körtvé-

lyesi Attila alpol gár mes ter nél, 
majd a konkrét ter vek kel dr. 

Czira Szabolcs pol gár mes ter-
hez fordult és az el kép ze lés 
támogatásra talált, most pedig 
már meg is indult a ki vi te le zés. 
„Sokkal modernebb és jobb par-

koló fog épülni macs ka kővel és 

reméljük, minél ha ma rabb bir-

tokba tudják venni az itt lakók.” 

- fogalmazott dr. Kört vé lyesi At-

tila alpolgármester. Mühl Nán-

dor az Önkormányzati Híreknek 

adott nyilatkozatában elmondta: 

„Mi is nagyon örülünk. Augusz-

tusban bementem polgármester 

úrhoz és azt mondta, teljesíthe-

tő, aztán induljunk neki. Na-

gyon köszönöm!” – fogalmazott 

Mühl Nándor.

NÉZZÉK MEG KIS VIDEÓN-
KAT, KÉPEINKET AZ ÖNKOR-
MÁNYZATI HÍREK OLDALÁN! 
SZERETJÜK NAGYKŐRÖST ÉS 

FOLYTATJUK!
Horváth Tibor

Megújul a B. Tóth Ferenc 
szobor és környéke

„A Kecskeméti úton talál-

ható Molnár Gyula 1937-es 

B. Tóth Ferenc szobra körüli 

kiteresedés a műalkotáshoz 

méltó környezetté válik, így 

jobban kiemelve annak mű-

vészeti jelentőségét. Sokkal 

jobban fog érvényesülni a 

szobor mindamellett, hogy 

a körülötte lévő burkolt fe-

lületetek a gyalogos közleke-

dés feltételeinek továbbra is 

meg fognak felelni.

Molnár Gyula alkotása 

így a teresedés súlypontjába 

kerül, sokkal jobban észre-

vehető lesz, hiszen a homoki 

szőlőtelepítés úttörőjének 

állított emlékmű a gyalogos-

járda által szemből is meg-

közelíthetővé válik.  

A több mint 80 éve felál-

lított műalkotás szükséges 

szobrászati restaurálási mun-

kái is elvégzésre kerülnek, to-

vábbá pótlásra kerül a posz-

tamens két oldalán található 

bronztábla is” – tudtuk meg 

Tényi András főépítésztől.
Beretvás Judit
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Hirdetés

Hirdetés

A XX. Arany Napok keretében, 2019. 
szeptember 8-án, vasárnap idén is 
sor került a Nagykőrösiek Nagykőrö-
sért Díjátadó ünnepségre a Cifrakert 
nagyszínpadán. 

Ebben az évben Pap Ferenc ope-
ratőr részére példaértékű, értékte-
remtő munkájáért, magas szintű 
szakmai elhivatottságáért, közösség-
építő, szolgálatkész tevékenységéért, 
városunk hírnevének öregbítéséért, 
a Nagykőrös Városért Közalapítvány 
a Nagykőrösiek Nagykőrösért díjat 
adományozta. 

Pap Ferenc Nagykőrös határá-
ban, tanyán született 1949. október 
9-én, egy szegény parasztcsalád 
tizenkettedik gyerekeként. Szak-

középiskolai érettségivel vették fel a 
Színház és Filmművészeti Főiskola 
film és TV-operatőr szakára 1969-
ben, ahol Illés György, valamint 
Herskó János tanítványaként 1973-
ban végzett. 

A MAFILM operatőreként dolgo-
zott annak megszűnéséig. Több mint 
negyven magyar mozifilmet fény-
ké pe zett, forgatott három török, egy 
amerikai, német, szovjet és több ko-
pro duk ciós filmet is. Dokumentum-
filmjei száma száz felett van.

1978-ban a Filmkritikusok Díját, 
1983-ban a Magyar Játékfilmszemle – 
Operatőri Díját; 1987-ben Balázs Béla 
díjat, majd 2008-ban a Szkíta Arany-
szarvas díjat érdemelte ki. 

2019-ben pedig megkapta a Ma-
gyar Filmakadémiától a „Zsigmond 
Vilmos – Kovács László” operatőr 
életműdíját is.

Idézet Dárday István Kossuth- 
díjas és Balázs Béla-díjas magyar 
filmrendező laudációjából Pap Fe-
rencről, a Szkíta Aranyszarvas díj 
átadásakor: „Pályáját elsősorban a 
tudásra való törekvés jellemzi, ez a 
belső szándék alakítja, formálja azt 
a mély és ösztönös tehetséget, amely 
annyira esendő, sokszor veszendő 
kincs. A 70-es évek akkor még erősen 
megkérdőjelezett, de az egész magyar 
filmművészetre katartikus erővel ható 
irányzatának, a dokumentarizmusnak 
egyik stabil építője, ott van a BALÁZS 
BÉLA STÚDIÓ elementáris erejű 
boszorkánykonyhájában, s alapító-
társa a nagy szakmai ellenállással 
létrejövő TÁRSULÁS FILMSTÚDI-
ÓNAK. 

Több dokumentumfilm mellett, 
az olykor megrendítő lelki mélysé-
geken keresztül a magyar valóságot 
feltáró NEVELÉSÜGYI SOROZAT 
főoperatőre, majd Koltai Lajos mel-
lett a második kamera mögött jelen 
van a később külföldi kritikusok ál-
tal BUDAPESTI ISKOLÁNAK NE-
VEZETT stílusirányzat nyitódarab-

jának – a JUTALOMUTAZÁSNAK 
- a megszületésénél. 

A BÉKEIDŐ, VÖRÖSFÖLD, 
CSA LÁ DI TŰZFÉSZEK, HARCMO-
DOR, FILMREGÉNY képi megfogal-
ma zója, ő az, aki a dokumentarista já-
ték filmet előszőr viszi külföldi sikerre 
Erdőss Pál ADJ KIRÁLY KATONÁT 
cannes-i aranykamerájával, majd a 
korszak legmélyebbre hatoló politi-
kai dokumentumfilmjét a RECSK, 
AVAGY EGY TITKOS KÉNYSZER-
MUNKATÁBOR TÖRTÉNETÉT 
for gatja Böszörményi Gézával és 
Gyar mathy Líviával évekig titokban, 
melyet 1989-ben EURÓPA DÍJJAL 
tüntetnek ki Párizsban.

Olyan művész Ő, aki a messziről 
jött ember sokszor nem könnyű küz-
delmeit személyisége javára tudta 
fordítani, a kép megvalósításának út-
ján nem ismer akadályt, nem ismer 
lehetetlent. Olyan munkatárs, akire a 
lehetetlen helyzetekben is a kibonta-
kozást segítő lélekjelenlét a jellemző, 
aki, ha kézben kell tartani a kamerát, 
még a tizedik órában is rezzenésmen-
tes képet csinál s a kimerülés határán 
is megtartja fanyar, szabados humo-
rát, amelyben az erő és a lélek finom 
rezdülései jól megférnek egymással.”

Lejegyezte: Beretvás Judit

Nagykőrösiek Nagykőrösért 
IV. rész
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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

L. GEO ESTEK
„Ecuador, Kolumbia és 

Venezuela leíró föld-
rajza” 

valamint 
„Peru, Bolívia és 

Paraguay országainak 
világa”

2019. október 16. 
és 20. 17 óra

Arany János Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

A belépés ingyenes

KUSTÁR TAMÁS BALÁZS 
PLAKÁTJA MEGSÉRTETTE 

A VÁLASZTÁS TISZTASÁGÁT
A Nagykőrösi Helyi Választási Bizottság 

54/2019. (X. 04.) HVB határozatával helyt 

adott annak a kifogásnak, melyet Kus-

tár Tamás Balázs polgármester- és kép-

viselő-jelölt plakátja ellen nyújtottak be. 

A HVB helyt adott a kifogásnak és megál-

lapította, hogy 

Kustár Tamás Balázs 
polgármester jelölt és 
a 3. sz. választókerület 

képviselő jelöltje megsértette 

a Ve. 2. § a) és e) pontjában 
foglalt, a választás 

tisztaságának megóvása, 
a jóhiszemű és 

rendeltetésszerű 
joggyakorlás alapelveit, 

amikor plakátja nem tartalmazza a kiadó 

székhelyét és a kiadásért felelős személy 

nevét. A jogsértőt eltiltották a további jog-

szabálysértéstől. 

A TERÜLETI VÁLASZTÁSI 
BIZOTTSÁG ELUTASÍTOTTA 

A KUSTÁR ÁLTAL BENYÚJTOTT 
KIFOGÁST!

Kustár Tamás Balázs az Önkormány-

zati Hírek ellen nyújtott be kifogást a Pest 

Megyei Területi Választási Bizottságnál, 

azonban egyhangúan elutasították, olvas-

ható a 172/2019. (X. 04.) sz. TVB hatá-

rozatban, mert a lap eleget tett törvényes 

kötelezettségének. 

Egy perc megállás sincs, kivá-
lóan halad a Bárány utcai lakó-
telep úthálózatának teljes körű 
felújítása, melynek az ott lakók 
is örülnek, hiszen tudják, hogy 
milyen volt és már azt is láthat-
ják, hogy milyen lesz, hiszen az 
első szakasz elkészült, ott már 
lehet közlekedni. A terveknek 
megfelelően időben az összes 
szakasz elkészül, várhatóan 2 
héten belül a további fejlesztési 
tervek között pedig szerepel a 
járdák és a parkolók felújítása 
is – erről Sebestyénné Angyal 
Zsuzsanna települési képviselő 
beszélt.

Tóthné Zoller Klára, aki 35 
éve lakik itt a Bárány lakótele-
pen, az Önkormányzati Hírek-
nek elmondta: „Nagyon jól eső 
érzéssel tölt el az a folyamat, 
ami ebben a városban zajlik. 

Nagy örömmel vettem tudomá-
sul az összes felújítást, ami a 
városban történt, a Cifrakerttől 
kezdve a főtéren át a Csónaká-
zó-tóig. És végre eljutottak ide, 
a Bárány utcai lakótelepre is a 
felújítási munkálatok. Nagyon 
örülünk neki, hiszen én már 35 
éve lakom ezen a lakótelepen. 
Nagy szükség volt arra, hogy 
az utak megújuljanak, hogy 
a járdák új burkolatot kapja-
nak, hogy az itt élő idősebbek, 
kismamák is könnyebben tud-
janak közlekedni. Nagyon örü-
lünk neki és én azt gondolom, 
hogy minden olyan nagykőrösi 
polgár, aki kicsit is szívén vise-
li városának sorsát, ennek csak 
örülni tud.” – fogalmazott Tóth-
né Zoller Klára.

FOLYTATJUK!
 Horváth Tibor

JÓL HALAD A MUNKA: A BÁRÁNY LAKÓTELEP 

TELJES ÚTHÁLÓZATA MEGÚJUL
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ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK

Tanítónők: Megyesi Erika, Kesztyűsné Vikartóczki Márta

Névsor: Balla Noémi; Balla-Kovács Kolos; Czetli Amina; Csabai 
Roland Máté; Dézsi Odett; Gábor Barbara; Háder Noel; Károly 
Boglárka; Kecskeméti Miléna Loretta; Kiss Emma Melinda; Kovács 
Levente; Mohácsi Dániel; Nagy Amira; Nagy Marcel János; Nagy 
Szonja Tímea; Nagy Veronika; Pécsi-Dézsi Henrik; Rozsos Attila; 
Sóber Alexa; Steiner Emma; Steiner Lilla; Szendi Virág; Tarcsi Do-
minik; Ujházi Mónika

Osztályfőnök: Pozsgai Márta, 
Napközis nevelő: Rabné Tóth Regina

Névsor: Balog Levente; Bóta Benjámin Dániel; Csengődi Johan-
na Lívia; Csere Kiara; Czédulás Bence; Flórián Csenge Napsugár; 
Hegedűs Zsanett; Kenyeres Petra; Kis Sándor; Kómár Zoltán; 
Mari Csenge; Piroska Tamás; Rapi Noémi; Ráduly Hanna Vivien; 
Róbert Tünde Lilla; Tóth Edvárd; Túrkevi-Nagy Krisztofer; Vár-
konyi Zsanett

A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.

Bemutatkozik az Arany János Református Általános Iskola 
és Óvoda 1. c osztálya.

Bemutatkozik a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola 1. a osztálya.

Elkezdődött a mellékutak kar-
bantartása, gréderezése a Pál-
fája dűlőben. A KÖVA-KOM 
Zrt. szakembere tolólapozza a 
külterületi utakat annak érde-
kében, hogy azok jobb minő-
ségűek legyenek, és a lakosság 
balesetmentesen, kényelmesen 

használhassa azokat. Illés Sán-

dor, a terület önkormányzati 

képviselője, aki legalább heti 

rendszerességgel keresi fel a 

hozzá tartozó külterületi része-

ket, segített abban, hogy még a 

csapadékos időjárás beállta előtt 

elvégezzék a munkálatokat.

„Nagyon sok iskolás korú 
gyermek él ezen a külterületi ta-
nyás részen, ezért is különösen 
fontosnak tartom, hogy ezek 
az útszakaszok megújuljanak. 
A gép az adott útszakaszon 
több alkalommal is végighalad 
a minőségi munka érdekében. 

Köszönöm a lakossági megke-
resést, ahogyan eddig is, most is 
szívesen segítettem a probléma 
megoldásában, mindig számít-
hattak rám az itt élők!” – mond-
ta Illés Sándor.

LV

Folyik az utak javítása a Pálfájában!
Illés Sándor képviselő az ügy élére állt!
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Sohajda Márk a város legna-
gyobb, sok száz sportolónak 
lehetőséget biztosító egyesü-
letének, a Nagykőrösi Kinizsi 
SE-nek az elnöke, e mellett 
igazi lokálpatrióta. Mint arról 
már korábban beszámoltunk, 
Sohajda Márk kezdeményezte, 
hogy megújulhasson a Gyopár 
utcai parkoló, melyet dr. Czira 

Szabolcs polgármester támo-
gatott és sikeres pályázattal ez 
meg fog valósulni.  

Sohajda Márk a helyszínen 

elmondta: „A lakosság vélemé-

nye eddig is és ezután is meg-

hallgatásra fog találni nálam, 

hiszen mi itt egy kicsit olyanok 

vagyunk, mint város a városban, 

megbízunk egymásban, tudják, 

hogy fordulatnak hozzám a la-

kók. Az úthálózat teljes felújítá-

sa már elkészült, ez önmagában 

egy óriási siker, azonban a ter-

veim között szerepel a lakótelep 

járdahálózatának folyamatos 

megújítása is, hiszen sok idős, 

illetve kisgyermekes lakik ezen 

a lakótelepen és ezt kiemelten 

fontosnak tartom. Együtt, ösz-

szefogva még sok fejlesztés meg 

fog történni.”

Sohajda Márkot keresték 

meg az egyik lakótömbben élők, 

hogy gond van a vízelvezetéssel, 

a lapos tetőről nem tud lefolyni a 

víz a csatornába. Sohajda Márk, 

aki egyébként szintén az Októ-
ber 23-a téren lakik kedvesével, 
azonnal jelezte dr. Körtvélyesi 

Attila alpolgármesternek a la-
kók felvetését és intézkedés tör-
tént az ügyben, a csövet, mely 
teljesen eltömődött, kitisztítot-
ták, majd a terület helyreállítá-
sa is megtörtént a héten.

Továbbá dr. Körtvélyesi Atti-

la alpolgármester kezdeménye-
zé sé re a régi rossz járda is fel-
újításra került a kondi park és 
a játszótér között, az Ok tó ber 
23-a téren, valamint egy kis par-
koló is létesült a ját szó tér nél.  
Ezek mind az ott lakó nagykő-

rösiek érdekében va ló sul hatnak 

meg, hiszen a jó gyalogos közle-
kedés feltételei és az új parkoló-
helyek is mindennapi életünket 
tehetik könnyebbé. 

Horváth Tibor

SOHAJDA MÁRK KEZDEMÉNYEZÉSEIVEL 
FEJLŐDIK A VÁROSRÉSZ!

Hamarosan megújulnak a 
Kálvin téri piac melletti vá-
rosi fenntartásban lévő utca-
szakaszok. Erről tanúskodik, 
hogy kiváló ütemben halad 
a földmunka a piac hátsó 
része mögötti szakaszon, itt 
hamarosan kezdődhet az ala-
pozás, majd az aszfaltozás is. 
A piac fejlesztése, mint a ke-
reskedelem egyik legfontosabb 
tényezője mindig is kiemelt 

figyelmet kapott. Korábban 
kiszolgáló épület létesült és 
fedél került az őstermelői 
részen árusítók felé, majd 
egy modern, országos díjjal 
kitüntetett piaccsarnok ke-
rült a középkort idéző bódék 
helyére. Most pedig folyik az 
útépítés is, hiszen a közleke-
dési feltételek javítása elen-
gedhetetlen. 

 Horváth Tibor

Folytatjuk! 
Hamarosan teljesen megújulnak 

a piac környéki utcaszakaszok
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ORSZÁGOS DÍJAT KAPOTT ORSZÁGOS DÍJAT KAPOTT 
A PIACCSARNOK A PIACCSARNOK 

ÖT HATÁROZATBAN MARASZTALTA EL 

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ZÁGRÁBÉKAT!
ELTILTOTTÁK ŐKET A TOVÁBBI JOGSÉRTÉSTŐL!

Jogsértően használta fel a 
Jobb Nagykőrösért a Refor-
mátus Egyházat a kampányá-
ban!

A Nagykőrösi Helyi Vá-

lasztási Bizottság magánsze-

mély által Jobb Nagykőrösért 

jelölő szervezet szórólapjának 

impresszuma és a Nagykőrösi 

Református Egyház templom 

és intézményei épületeinek 

szórólapi képi megjelenítése 

ellen benyújtott kifogásnak 
helyt adott. A 50/2019. (X. 

04.) HVB határozat szerint a 
Jobb Nagykőrösért szóró-
lapja adattartalmával meg-
sértette a Ve. 2. § a), c) és e) 
pontjában foglalt a választás 
tisztaságának megóvása, a 
jelöltek és jelölőszervezetek 
esélyegyenlősége, valamint a 
jóhiszemű és rendeltetéssze-

rű joggyakorlás alapelveit, 

amikor Zágráb Nándor polgár-

mester-jelölt és Kovács Péter 

Koppány 3. sz. választókerületi 

képviselő jelölt szórólapjának 

impresszuma nem tartalmaz-

za a kiadó székhelyét, a kiadá-

sért felelős személy, valamint a 

szerkesztésért felelős személy 

nevét és amikor a Nagykőrösi 

Református Egyház templom 

és intézményei épületeit ezen 

szórólapon megjeleníti. A jog-

sértőt eltiltották a további jog-

szabálysértéstől. 

Zágráb Nándor, Török 
György és Dénes Dénes pla-
kátjai megsértették a válasz-
tás tisztaságát!

A Nagykőrösi Helyi Válasz-

tási Bizottság az 51/2019. (X. 

04.), az 52/2019. (X. 04.) és az 

53/2019. (X. 04.)  HVB határo-

zataiban helyt adott azoknak a 

kifogásoknak, melyek Zágráb 

Nándor polgármester-jelölt, 

valamint Török György és Dé-

nes Dénes képviselő jelöltek 

plakátjaival szemben érkezett. 

A HVB megállapította, hogy a 

Jobb Nagykőrösért jelölő szer-

vezet megsértette a Ve. 2. § a) 

és e) pontjában foglalt a válasz-

tás tisztaságának megóvása, a 

jóhiszemű és rendeltetésszerű 

joggyakorlás alapelveit, amikor 

Zágráb Nándor polgármester 

jelölt, Török György 1. sz. vá-

lasztókerület képviselő jelölt, 

valamint Dénes Dénes 8. sz. 

választókerület képviselő jelölt 

plakátja nem tartalmazza a ki-

adó székhelyét és a kiadásért 

felelős személy nevét. A jogsér-

tőt eltiltották a további jogsza-

bálysértéstől. 

Valami bűzlik: Török György 
szórólapja is megsértette a vá-
lasztás tisztaságát! 

A Nagykőrösi Helyi Vá-

lasztási Bizottsághoz kifogást 

nyújtottak be Török György 1. 

sz. választókerület képviselő 

jelölt szórólapja ellen, a HVB 

az 55/2019. (X. 04.) HVB ha-

tározatában a kifogásnak helyt 

adott. Megállapította, hogy a 

Jobb Nagykőrösért jelölő szer-

vezet megsértette a Ve. 2. § a) és 

e) pontjában foglalt a választás 

tisztaságának megóvása, a jóhi-

szemű és rendeltetésszerű jog-

gyakorlás alapelveit, amikor Tö-

rök György 1. sz. választókerület 

képviselő jelölt szórólapja nem 

tartalmazza a kiadó nevét, szék-

helyét és a kiadásért felelős sze-

mély nevét. A jogsértőt eltiltot-

ták a további jogszabálysértéstől.

A nagykőrösi piac csarnoképü-
lete bizonyult a legjobbnak a 
középületek között az Év Háza 
versenyben.

„Az Év háza versenyen (...) 
középület kategóriában Járomi 
Irén és Kiss Gyula építészpáros 
munkája, a nagykőrösi városi 
piac csarnoképülete bizonyult 
a legjobbnak.” – adta hírül a 
hirado.hu.

(...) „Dévényi Sándor, az Év 
háza pályázat bíráló bizottságá-
nak elnöke szerint az építészpáros 
„a családi házas környezethez 
viszonyítva nagy épületet válto-
zatos formálású, keresztgerincű 
tömegekkel teszi oldottá. Ezek a 
játékos oldalszárnyak a bejára-
toknak adnak méltó hangsúlyt. 

A homlok zat áttört 

ár nyé koló lemez bo-

rí tása légies megjele-

nést biztosít az épü-

let nek.” – olvasható a 

tu dó sí tás ban.

Az „Év háza 2019” 

díj célja” miként az 

evhaza.hu oldalról ki-

de rül – „megismerni és 

megismertetni a szak-

má val és a közvéleménnyel a Bí rá-

ló Bizottság által színvonalas nak 

ítélt épületeket, a példamutató 

és követendő építészeti magatar-

tást.”

A szakmai és civil építészeti 
szándékokat integrálni képes 
elismerés mögött olyan jelen-
tős szervezetek állnak, mint a 
Magyar Építőművészek Szö-
vetsége (MÉSZ), a Magyar Épí-
tész Kamara (MÉK), az Építés-
tudományi Egyesület (ÉTE), az 
Építész Szervezetek Testülete 
(ÉSZT) valamint 2013-ban az 
„Év háza” pályázat és díj mellé 
állt a Magyar Művészeti Aka-
démia.

A nyári, őszi mezőgazdasá-
gi munkálatokra tekintettel 
felhívom a sertéstartó gaz-
dák figyelmét, hogy a vad-
disznóban előforduló afrikai 
sertéspestis megbetegedések 
miatt fokozott figyelmet kell 
fordítani a házi sertésállomá-
nyok védelmére. A fertőzött 
vaddisznóval való érintkezés 
lehetősége miatt a mezőgaz-
dasági területek, az onnan 
származó termékek óriási 
veszélyt jelentenek, jelenthet-
nek sertéseinkre.  

A védekezésben elsőd-
leges cél és feladat a vírus 
bekerülésének megakadá-
lyozása a házisertés állomá-
nyokba, melyhez az alábbi 
intézkedések szükségesek a 
sertéstartók részéről: (rész-
letek: www.nagykoros.hu) 

Felhívom a figyelmet, 
hogy hazánk sertéságazatá-
nak megvédése érdekében a 
betegség legkisebb gyanúja 
esetén is a legszigorúbb mó-

don jár el az állategészség-
ügyi hatóság, ebbe beleértve 
egy adott sertésállomány 
megelőzési célból történő 
felszámolását is…

A betegség házisertés ál-
lományokba történő behur-
colásának megakadályozása, 
a hatékony védekezést segí-
tendő a hatósági állatorvo-
sok, szolgáltató állatorvosok 
a szükséges mértékben fer-
tőtlenítőszert is tudnak az ál-
lattartók számára biztosíta-
ni. Keressék állatorvosukat!

A járvány aktuális hírei 
valamint a betegséggel kap-
csolatos hasznos informáci-
ók az alábbi, folyamatosan 
frissülő weboldalon elérhe-
tőek: http://portal.nebih.
gov.hu/hu/afrikai-sertes-
pestis

Dr. Vajda Lajos Országos 
Járványvédelmi Központ 
Vezetőjének teljes közlemé-
nye megtalálható a www.
nagykoros.hu oldalon!

Sertéstartók
figyelmébe!



11XIV. évfolyam, 41. szám • 2019. október 11.

Folytatás lapunk 3. oldalá-

ról…

MozGO Nagykőrös Tenisz 
és Fitness Klub néven, szín-
vonalas megnyitóval kezdte 
meg működését október 4-én 
Nagykőrös új sportlétesítmé-
nye a Ménesi úton, a Csóna-
kázó-tó mellett. 

Csipő Kristófot a megnyitó 
előtt kérdeztük arról: 

- Milyen motiváció vezetett a 
klub elindításához?

- Három dolog miatt érez-

tük magunkat motiváltnak, 

az egyik a sport, mint az egyik 

legszebb, legjobb dolog az éle-

tünkben. Nagyon fontos, hiszen 

az egészségünkhöz is közvetle-

nül kapcsolódik. Személyesen is 

nagyon szoros kapcsolatom volt 

a sporttal. A második ok maga 

Nagykőrös, és az a tendencia, 

ami a világban, Magyarorszá-

gon is zajlik, az a fejlődés, mely 

a mindennapjainkat abszolút 

meghatározza. Ennek részesei 

vagyunk. Úgy gondolom, ah-

hoz, hogy ez a fejlődés folyta-

tódjon, tennünk kell, nem lehet 

karba tett kézzel ülni és várni. 

Mi is szeretnénk részese lenni, 

hogy Nagykőrös tovább fejlőd-

jön. Abszolút megérdemelte a 

város, hogy egy ilyen színvo-

nalas fittnessteremnek, kon-

diteremnek, teniszpályáknak 

és alternatív sporttevékeny-

ségeknek teret adó klubja le-

gyen. Hosszú távú terveink kö-

zött számos dolog szerepel még, 

ami a sporthoz, az egészséges 

életmódhoz kapcsolódik. A har-

madik motivációs ok, az maga 

ez a hely volt. Mi ezt a helyet 

korábban ismertük, a tenisz ré-

vén jártunk itt. Úgy gondoljuk, 

hogy itt Nagykőrös legszebb, 

legzöldebb környezetében, a 

megújult Csónakázó-tó mel-

let, a megújult Cifrakert köze-

lében, illetve itt a nagykőrösi 

sporttelep közepében, ez a hely 

mindig olyan sziget volt, ahol 

mindenki egyensúlyba tudott 

kerülni magával, környezeté-

vel. Bárkivel, akivel beszéltünk, 

mindenki ugyanezt a véleményt 

osztotta. Mindenki jól érzi ma-

gát. Bent vagyunk a városban, 

de mégis csendes. Mi nagyon 

sajnáltuk volna, ha ez a hely 

nem újul meg. Ez a három ok 

volt, ami miatt relatíve köny-

nyen megszülethetett a dönté-

sünk. 

A könnyű döntést aztán 
rengeteg munka követte, 
hogy a kitűzött célt, a magas 
színvonalat tudja nyújtani 
a megnyitó napjától a klub. 
Csipő Kristóf mind lapunk-
nak adott nyilatkozatában, 
mind megnyitóbeszédében 

nagy hangsúlyt is fektetett a 
köszönetre: „Mindenkinek 

köszönetet mondok, aki támo-

gatott, segített, munkájával 

vagy bármilyen módon hoz-

zájárult, hogy ez a megújulás 

ilyen gyorsan megtörténhes-

sen.”

Fotók: -szi-

ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTÁK 
NAGYKÔRÖS ÚJ TENISZ ÉS FITNESS 

KLUBJÁT! MINDENKIT VÁR A MozGo!

Az idén is kiírásra kerültek a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok

Nagykőrös Város Önkormány-
za ta az Emberi Erőforrások 
Mi nisz té riu má val együttmű-
köd ve, az 51/2007. (III. 26.) 
Kor mány ren de let alapján ki ír ta 
a 2020. évre a Bursa Hun ga ri ca 
Felsőoktatási Ön kor mányzati 
Ösztöndíjpályázatot. 

A fiatalok tanulását támoga-
tó ösztöndíjra ebben az évben 
is kettő típusú pályázati felhí-
vás keretében lehet pályázni, a 
„felsőoktatási hallgatók számá-
ra a 2019/2020. tanév második 
és a 2020/2021. tanév első fél-
évére vonatkozóan” az „A” tí-

pusú, valamint a „felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok” számára a „B” típusú 
felhívás került közzétételre. 

A Bursa Hungarica Felső-
ok ta tá si Önkormányzati Ösz-
tön díj pá lyá zat „A” és „B” 
tí pu sú pályázati felhívása meg-

ta lál ha tó a www.nagykoros.hu 
oldalon.

A pályázatok rögzítésének 
és az önkormányzatokhoz 

történő benyújtásának 
határideje: 

2019. november 5. 
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A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

NAGYKŐRÖS ISMÉT GYŐZÖTT!
Tovább menetel a bajnokságban a Nagykőrösi Kinizsi SE

Az elmúlt hétvégén, szombaton, hazai pályán 
játszott a Nagykőrösi Kinizsi SE, és lehengerelte 
a Dunavarsány csapatát, beállítva az 5:1-es vég-
eredményt, a lelkes közönség legnagyobb örö-
mére. Borsi Márton kétszer is eredményes volt, 
Branko Petric, Halasi Károly és Szebellédi Ádám 
is góllal örvendeztette meg a nézőket. Így a Kinizsi 
SE nyolc mérkőzés után 21 ponttal meggyőzően 
vezeti a Pest megyei I. osztályú bajnokság tabel-
láját. 

• A Kinizsi SE labdarúgói következő mérkő-
zésüket október 12-én 15 órától idegenben, 
Nagykátán játsszák. 

• A közönség a csapatot legközelebb hazai pá-
lyán október 19-én 14 órától láthatja majd, 
amikor a Viadukt SE - Biatorbágy csapatát 
látjuk „vendégül”, remélhetőleg újabb szép 
győzelemmel.  

LV

ORVOSI ÜGYELET

TELEFON SZÁMA:

53/350-377
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IDŐSEK VACSORÁJA 2019. NAGYKŐRÖS

Idén is nagy sikerrel került meg-

rendezésre az Idősek Vacsorá-

ja Nagykőrösön, október 4-én 

pénteken a Kossuth iskolában. 

Dr. Czira Szabolcs polgármester 

köszöntötte szeretettel a megje-

lent nagykőrösi nyugdíjasklubok, 

valamint a vakok és gyengénlátók 

és a mozgáskorlátozottak egye-

sületeinek tagjait és megköszön-

te azt a 17 év támogatást, mióta 

polgármester és elmondta, hogy 

„ami minket, értékteremtő nagy-

kőrösieket összeköt, hogy párt-

állástól függetlenül szeretjük 

Nagykőröst”. A vacsorát idén 

is a TS Gastro szolgáltatta, mely 

kiváló volt, mindenkinek nagyon 

ízlett. Az est sztárfellépői pedig 

Korda György és Balázs Klári 

voltak. Fantasztikus hangulatot 

teremtett a sztár házaspár. Az est 

folyamán a zenét Molnár Dezső 

és Zenekara biztosította. 

Korda György az est 
folya mán elmond-
ta: „AHOL ILYEN 

NAGYSZERŰ A POL-
GÁR MES TER, MINT 

ÖNÖK NÉL, OTT 
CSODÁLA TOS A KÖ-
ZÖNSÉGÜNK. Ő A MI 
POLGÁRMESTERÜNK 

ÉS AZ IS LESZ! EZT 
KÍVÁNJUK MI!”

Reméljük minden résztvevő jól 

érezte magát és folytatjuk, jövőre 

is szeretnénk együtt ünnepelni, 

hiszen tiszteljük az időseket és 

tiszteljük a hagyományainkat. 

Ez köt össze bennünket! 
Tekintsék meg képeinket 

és videóinkat az 
Önkormányzati Hírek 

facebook oldalán.
 Horváth Tibor
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A Kinizsi pályán, az épülő 
klubház előtt nyilatkozott az 
Önkormányzati Híreknek So-
hajda Márk, a Nagykőrösi Ki-
nizsi SE elnöke, Marton Balázs, 
az U14-es és U13-as csapatok 
edzője és Szebellédi Ádám, a 
Nagykőrösi Kinizsi FC felnőtt 
csapatának kiváló focistája ok-
tóber 7-én, hétfőn. 

Sohajda Márk elnök min-
den nap ott van a Kinizsi pá-
lyán, folyamatosan egyeztet 
a kivitelezést végző szakem-
berekkel és szívén viseli az új 
klubház építését. Mindig fon-
tos elmondani, hogy a felnőtt 
csapat mellett mára már közel 
200 gyermek sportol a Kini-
zsi utánpótlás csapataiban, 

ők, az edzők, szülők pontosan 
tudják, hogy a jelenlegi öltö-
zők, mosdók a sötét középkor 
szintjén állnak, így ez a beru-
házás elengedhetetlen. 

MARTON BALÁZS, edző 
elmondta: „Nagy szükség van 
arra, hogy a gyerekek az öltözői 
kultúrát szokják, illetve a kö-
zösségi térben együtt tudjanak 

lenni, ugyanis a csapatépítés-
nek egyik fontos eleme az, hogy 
a gyerekek, ha csak egy mód 
van rá, akkor tudjanak együtt 
öltözni és átbeszélni mindent, 
kulturált körülmények között. 
Illetve, az eddig most már 2 éve 
elmaradt Bozsik-tornákat vissza 
tudjuk hozni újra a nagykőrösi 
pályára, ami ősszel és tavasszal 
megrendezésre kerülne.”

SZEBELLÉDI ÁDÁM, lab-
da rú gó így nyilatkozott: „Sze-
rin tem ennek a sportkomp le-
xum nak a nagykőrösi lab da rú gók 
örülnek a legjobban, mert ne-
künk azért ez nagyon hiányzott 
az életünkből. Járjuk az országot 
folyamatosan, látjuk, hogy meny-
nyire fel vannak már készülve a 
rivális csapatok és nagyon kellett 
már egy ilyen Nagykőrösre. Mi 
nagyon örülünk neki, igazából 
tényleg azt mondhatom, hogy 
büszkesége a klubunknak, és bí-
zom benne, hogy nagyon sok 
örömet tudunk okozni az ide 
kilátogató szurkolóknak és min-
denkinek, aki egy picit is szereti 
ezt a sportot.”

 NÉZZÉK MEG 
VIDEÓNKAT AZ 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK FACEBOOK 

OLDALÁN!
Horváth Tibor

SZEBELLÉDI ÁDÁM A NAGYKÔRÖSI KINIZSI SE ÚJ KLUBHÁZÁRÓL:

„Nagyon kellett már egy ilyen Nagykôrösre, 
mi nagyon örülünk neki”

 A nagykőrösi vásárok orszá-
gosan a leghíresebbek, legna-
gyobbak. Ez tette különösen 
indokolttá, hogy a helyszínen 

egy modern kiszolgáló épületet 
építsen a városvezetés. A mun-
kálatok az ütemtervnek megfele-
lően folynak a területen, az EU 

építő dolgozói a belső élvédőzést, 
vakolást végzik, továbbá a faipa-
ri szakmunkák is megkezdődtek 
már. Az építkezésről továbbra 

is folyamatosan beszámolunk 
Önöknek! Nagykőrös tovább 
épül és szépül, mindannyiunk 
örömére.  LV

Jó halad az építkezés a Vásártéren
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Október 7-én a Nagykőrösi 
Arany János Kulturális Köz-
pont Rácz József Galériájában 
került sor arra az eseményre, 
melyen dr. Illés Boglárka, Ifjú-
ságért és Esélyteremtésért felelős 
helyettes államtitkár dr. Czira 
Szabolcs polgármesterrel közö-
sen adták át az intézményveze-
tőknek az elnyert Tehetségbarát 
Önkormányzat cím mellé járó 
támogatási összegeket. Így a Vá-
rosi Óvoda, a Toldi Miklós Élel-
miszeripari Szakgimnázium, 
valamint az Arany János Re-
formátus Gimnázium részesült 
anyagi támogatásban, összesen 
másfél millió forint értékben, 
mely összegeket tehetséggon-
dozásra fordítanak. 

Dr. Illés Boglárka elmond-
ta, hogy összesen hat település 
részesült Tehetségbarát Önkor-
mányzat kitüntetésben, közülük 
az egyik Nagykőrös. Ez egyszer-
re jelent egy erkölcsi és egy anya-
gi elismerést. „Itt már a múltban 
is számtalan olyan ösztöndíjjal, 
jó tanuló – jó sportoló címmel 
díjazták azokat a tehetségeket és 

fiatalokat, akik a mindennapok 
során kitartó munkával és szor-
galommal dolgoztak azon, hogy 
az ő tehetségük kibontakozzon. 
A jövőre vonatkozóan Nagykő-
rös felismerte, hogy a Nemzeti 
Tehetség Program is vallja, hogy 
már óvodás kortól kezdődik a te-
hetséggondozás. Az óvodában az 
eszközök körének bővítésével, be-
szerzésével kívánnak tehetséggon-
dozó tevékenységet elősegíteni. 
Ugyanilyen fontos szerepe van 
az iskolai tehetséggondozásnak. 
A család az a közeg, mely segíti 
a tehetségeket a mindennapok 
során. Ezúttal is köszönetet sze-
retnék mondani Nagykőrösnek 
az elmúlt időszakban végzett 
munkájáért.”- mondta el dr. Il-
lés Boglárka helyettes államtit-
kár. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester felsorolta azon nagykő-
rösi programokat, pályázatokat, 
melyekkel segítik a tehetséges 
fiatalokat a településen. 

„A tehetségbarát díjat annak 
a tudatában vettük át, hogy ne-
künk a legfontosabbak a nagykő-

rösi családok! A nagykőrösi csa-
ládokban születő gyermekeket 
Nagykőrös Város ünnepélyesen 
polgárrá fogadja. Iskolarendsze-
rünk egy ilyen kisvároshoz ké-
pest egyedülálló, hiszen a bölcső-
détől az óvodán át az általános 
iskolán, középiskolán keresztül 
egészen az egyetem főiskolai 
karáig van lehetőség helyben 
tanulni. Büszkék vagyunk rá, 
kiváló eredmények születnek az 
általános- és középiskolákban a 
különböző versenyeken. Minősé-

gi oktatás történik valamennyi 
intézményben. A Bursa Hun-
gari ca ösztöndíjprogramban fo-
lya ma to san részt vesz Nagykő-
rös. Jó évet zártunk! Korábban 
megnyertük a Hild-díjat, az idei 
évben a Virágos Magyarország 
Verseny győzteseként vettünk 
részt az Entente Florale Europe 
versenyen, ahol ezüst minősítést 
és egyedüli településként elnöki 
 díjat kaptunk.”- mondta el dr. 
Czira Szabolcs polgármester.

LV

Tehetséggondozásban is élen jár Nagykőrös!

Másfél millió forint is érkezett a díjjal!

A Nagykőrösi Városi Óvoda mindegyik csoportja egyenlő arányban részesül a tehetséggondozást szolgáló készségfejlesztő játékokból, 
melyeket folyamatosan kapnak meg a tagóvodák gyermekei
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Szeretjük Nagykőröst 5.
Visszatekintő 2019

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. 2019-ben is rengeteg fejlesztés történt, sok felejthetetlen rendezvényen 

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

Átadták az új nagykőrösi piaccsarnokot a Kálvin téren, jelenleg folya-

matban van a piac környéki utcaszakaszok felújítása, így téve kényel-

messé a közlekedést az árusoknak, vásárlóknak, ott közlekedőknek

Nagykőrös, a Virágzó Város. A helyi világosítási verseny hatalmas sikert 

aratott, a nevezettek virágpalánta ajándékcsomagot kaptak, így téve még 

szebbé lakókörnyezetüket

Gyönyörű lett a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház kertje, mindenki hozzájárult ahhoz, hogy Nagykőrös Ezüst minősítést nyerjen a nemzetközi szakmai zsűritől. Köszönjük!

Minden évben óriási sikerrel kerül megvalósításra a Humánszolgáltató 
Nyári Programhete, mely rengeteg gyermeknek ad valódi szórakozást, színes 

elfoglaltságot és igaz barátságokat

Idén újra megrendeztük a Szenior Sportnapot és jövőre is folytatni kívánjuk, 
hiszen minden tiszteletet megérdemelnek a nagykőrösi idősek is

Szeretjük Nagykőröst és készen állunk a folytatásra, a város továbbfejleszté-
sére, hiszen jelmondatunk: „Az érték értéket vonz”


