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Dr. Czira Szabolcs:
KÖSZÖNÖM, NAGYKÔRÖS!

Ingyenes információs lap

HAMAROSAN

VÉGEZNEK
A BÁRÁNY
LAKÓTELEP

ÚTFELÚJÍTÁSÁVAL!

Folytatás lapunk 7. oldalán!

***
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100%-os győzelmet aratott Nagykő-

elért eredményekre szavazott és nem a

rösön a FIDESZ-KDNP, megnyerte

hazudozásra. Nagykőrös, a nagykőrö-

a polgármester-választást és mind a

siek felelős döntés hoztak. Köszönjük,

8 egyéni képviselői körzetben a kor-

hogy ilyen sokan részt vettek a válasz-

mánykoalíció jelöltjei végeztek az első

táson és ilyen nagy arányban kinyil-

helyen.

vánították akaratukat. Az eredmény,

Dr. Czira Szabolcs

újraválasztott

a nagykőrösiek akarata egyértelmű és

polgármester az Önkormányzati Hírek

világos, folytatjuk munkánkat, a vá-

Nagykőrös facebook oldalán mondott

rosfejlesztést, a városépítést. Nagykő-

köszönetet a nagykőrösieknek, hogy igent

rös győzött, köszönöm szépen magam,

mondtak az elért eredményekre és a város

illetve a győztes képviselőjelöltek nevé-

fejlődésére, mint írta dr. Czira Szabolcs:

ben is mindenkinek a támogatását.”
További részletek, elemzés, értékelés
lapunk 2., 3., 5. oldalain!

„KÖSZÖNÖM NAGYKŐRÖS! Nagykőrös a fejlesztésekre, az együtt közösen

MEGÁLLÁS:
ÉPÜL A
PARKOLÓ
A CEGLÉDI
ÚT 7-NÉL!

További részletek lapunk 9. oldalán!

GYÔZTÜNK! FOLYTATJUK!
Elemzés, értékelés
Folytatás az 1. oldalról

Sokkal többen
szavaztak, mint
5 éve, győzött
a szabad akarat
Nagykőrös
választott,
október 13-án öt évre szóló
döntést hoztak a nagykőrösi
polgárok. 7365-en vettek
részt a választáson, ami 1255
fővel több, mint öt éve (akkor
6110-en szavaztak), tehát kijelenthetjük, sokkal többen
éltek a választójogukkal, mint
az előző voksoláson. Ez a demokrácia és a szabadságot
szerető emberek sikere.

Polgármester - választás: Dr. Czira Szabolcs
közel 200-al több
szavazatot kapott,
mint legutóbb, az
ellenzék meggyengült.
Most nézzük a polgármester - választás nem hivatalos eredményeit. Dr. Czira
Szabolcs, a FIDESZ-KDNP
jelöltje 3639 voksot kapott,
ami a szavazatok 50,56%-a,
vagyis többen szavaztak rá,

mint a másik két jelöltre
összesen. Dr. Czira Szabolcs
polgármester az ellenzék 5
éven át tartó lejárató durva kampányának ellenére
közel 200 szavazattal tudta
növelni támogatóinak számát és az összes, mind a 20
szavazókörben legyőzte ellenfeleit.
Dr. Czira Szabolcs üzenete
a nagykőrösiekhez: KÖSZÖNÖM NAGYKŐRÖS! Nagykőrös a fejlesztésekre, az együtt
közösen elért eredményekre
szavazott és nem a hazudozásra. Nagykőrös, a nagykőrösiek felelős döntést hoztak.
Köszönjük, hogy ilyen sokan
részt vettek a választáson és
ilyen nagy arányban kinyilvánították akaratukat. Az
eredmény, a nagykőrösiek
akarata egyértelmű és világos, folytatjuk munkánkat, a
városfejlesztést, a városépítést. Nagykőrös győzött, köszönöm szépen magam, illetve a győztes képviselőjelöltek
nevében is mindenkinek a
támogatását.”

Ellene indult Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök, aki
mögé az ellenzéki pártok gar-

madája sorakozott fel, köztük
az MSZP és a Gyurcsány vezette DK. Zágrábék a volt SZDSZ-

Adatok forrása: www.valasztas.hu
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es országgyűlési képviselő által
dédelgetett álcivil szervezettel
indultak el a választáson. Öszszesen 2011 szavazatot kapott
Zágráb Nándor, ami akár
erősödés is lehetne az 5 évvel
ezelőttihez képest, hiszen dr.
Ábrahám Tibor leánya csak
1868 szavazatot szerzett a konzervgyári nosztalgia illúziójának felmelegítésével. Viszont

nagyot változtat a képen az,
hogy 5 éve László Ferenc is
megpróbálta és ő 640 voksot kapott. Most ugyebár az
MSZP Zágráb mellé állt be,
tehát összességében közel 500
szavazóval kevesebben szavaztak az ellenzéki jelöltre, mint
2014-ben.
Kustár Tamás Balázs, aki
kilépett a Fideszből 2015-

ben, a három indulóból a
harmadik helyet csípte el
függetlenként, szólóban indult és még csapatot sem
állított. Összesen a voksok
21,51 %-át szerezte meg csupán. Kustár így már többszörösen bukott politikus,
hiszen 1994 után ismét elveszítette a polgármester
választást, ráadásul akkor

második lett, most már ez
sem jött össze neki. Kustár
a képviselői hellyel sem vigasztalódhat, így hát kibukott a képviselő-testületből.
Kustár 1994-ben 21,39%-ot
szerzett, most 0,12%-kal
kapott többet, mint akkor,
tehát a 25 év erre volt neki
elég.
Horváth Tibor

POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSON KAPOTT SZAVAZATSZÁM (DARAB) NAGYKŐRÖSÖN,
SZAVAZÓKÖRÖNKÉNTI BONTÁSBAN
Feldolgozottság: 99,99%, forrás: valasztas.hu

Dr. Czira Szabolcs
(FIDESZ-KDNP)

Zágráb Nándor
(Jobb Nagykőrösért, Jobbik,
MSZP, DK, LMP,
Momentum,
Mindenki Magyarországa
Mozgalom, Párbeszéd)

Kustár Tamás Balázs
(független)

1. szavazókör

250

104

58

2. szavazókör

212

167

145

3. szavazókör

198

157

75

4. szavazókör

214

153

87

5. szavazókör

232

81

113

6. szavazókör

255

110

137

7. szavazókör

168

74

100

8. szavazókör

154

95

86

9. szavazókör

173

81

81

10. szavazókör

151

114

55

11. szavazókör

157

83

52

12. szavazókör

186

98

56

13. szavazókör

158

94

85

14. szavazókör

172

73

53

15. szavazókör

176

89

77

16. szavazókör

111

82

42

17. szavazókör

181

117

56

18. szavazókör

177

88

64

19. szavazókör

173

64

77

20. szavazókör

141

87

49

ÖSSZESEN

3639

2011

1548
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SZERETLEK NAGYKÔRÖS!
AMI ÖSSZEKÖT BENNÜNKET: SZERETJÜK NAGYKÔRÖST!

Kis Miklós Zsolt, az Agrárminisztérium
vidékfejlesztésért felelős államtitkára
köszöntötte a megjelenteket

Cimbaliband élő koncertje

Nótár Mary koncertje tömegeket vonzott

A megújult Deák téren 2019.
október 11-én, a Szeretlek
Nagykőrös! rendezvény keretében köszöntötte a megjelenteket Kis Miklós Zsolt, az
Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára,
valamint dr. Czira Szabolcs,
Nagykőrös város polgármestere, aki többek között elmondta:
„Köszönettel tartozunk
azért, hogy Önök segítették
azoknak a munkáját, akik
4

A Bikini élő koncertjére
tombolt a közönség

már a képviselő-testületben
vannak, – és remélhetően,
akik itt vannak még mellettem, ők is a képviselőtestületbe fognak kerülni –,
hogy egy ilyen szép városban
élhetünk, ilyen szép várost
tudtunk létrehozni. Ez a
város büszke lehet a 650-es
évre, de szerintem erre az 5
évre is, amit ebben az időszakban közösen megalkottunk. Közösen megalkottuk
a piacot, rendbehoztuk a

Múzeumot,
megcsináltuk
egy részét a Cifrakertnek,
azon kívül járdát építettünk,
utakat, majdnem 100 utat
portalanítottunk. Ez úgy
jöhetett létre, hogy Önök is
türelemmel voltak, biztattak
bennünket, segítettek bennünket. Ezt szeretnénk mi
most Önöknek megköszönni. HAJRÁ, NAGYKŐRÖS!
HAJRÁ, NAGYKŐRÖSIEK!”
A városunkba érkezett Cimbaliband zenekar, a Bikini

élő koncertje, valamint Nótár
Mary fergeteges énekhangja tömegeket vonzott a térre,
a közönség tombolt. Molnár
Dezsővel és zenekarával pedig
késő estébe nyúlóan mulatott a
közönség.
Nézzék meg videónkat és
képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!
Horváth Tibor
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MIND A 8 VÁLASZTÓKÖRZETBEN
A KORMÁNYPÁRTOK JELÖLTJEI NYERTEK NAGYKÔRÖSÖN!
Vasárnap nem csak polgármestert, de képviselő-testületi tagokat
is választottunk Nagykőrösön. Mind a 8 körzetben a FIDESZ-KDNP jelöltjei győztek. Különösen figyelemreméltó eredmény, hogy
a 2-es körzetben a helyi MSZP elnököt, László Ferencet győzte le
a kormánypárti jelölt, Sohajda Márk. Molnár Dezső, aki szintén új
induló, mondhatni fölényesen legyőzte Kustár Tamás Balázs független jelöltet, így ő kiesett a képviselő-testületből. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna pedig a helyi Jobbik elnököt, a Jobbik választókerületi elnökét, a közös ellenzéki polgármesterjelöltet győzte le úgy,
hogy mind a 3 szavazókörben, így a Bárány lakótelepen is megverte
Zágrábot.

Az 1-es választókörzet képviselője: Dr. Körtvélyesi Attila
(FIDESZ-KDNP)
A 2-es választókörzet képviselője:
Sohajda Márk (FIDESZ-KDNP)
A 3-as választókörzet képviselője:
Molnár Dezső (FIDESZ-KDNP)
A 4-es választókörzet képviselője:
Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP)
Az 5-ös választókörzet képviselője: Szabóné Irházi Zsuzsanna
(FIDESZ-KDNP)
A 6-os választókörzet képviselője: Illés Sándor (FIDESZ-KDNP)

A 7-es választókörzet képviselője:
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna
(FIDESZ-KDNP)
A 8-as választókörzet képviselője:
Nagy Balázs (FIDESZ-KDNP)
Kompenzációs listáról bejutott képviselők: Zágráb Nándor,
László Ferenc és Kökény Gábor,
mindhárman a Jobb Nagykőrösért indulói voltak.

Gratulálunk a megválasztott
képviselőknek és sikeres, eredményes munkát kívánunk!
Horváth Tibor
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Rögbi: 7 ország, 25 csapat, aranyérem!
Csapataink egyik legősibb riválisa, a szomszédos Kecskeméti Atlétika és Rugby Club,
két napos nemzetközi utánpótlástornával, valamint pályaavatóval ünnepelte a klub
negyvenedik születésnapját a
kecskeméti Széktói Stadionban
szeptember utolsó hétvégéjén.
7 ország – a házigazda Magyarország mellett Ausztria, Csehország, Horvátország, Szerbia,
Bosznia-Hercegovina és Románia - 25 csapata vett részt
az eseményen. Éppen ezért is
kiemelkedő, hogy a két napos
versengés eredményeképpen kölyök gárdánk a korosztály élmezőnyében, az alsóház első helyén
végzett!

Gratulálunk mind a 25 játékosunknak a teljesítményhez és köszönjük az esemény
legnépesebb szurkolótáborának (Honfoglalók RC) a lelke-

sítést! Gratulálunk továbbá a
Kecskeméti Atlétika és Rugby
Clubnak a színvonalas szervezéshez, a negyven évhez és az
új bázishoz!

Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás
Műhely SE
Fotó: Cselóczki Tamás
Hirdetés

ÁLLÁST KÍNÁL
A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS
HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

Köszönetnyilvánítás

A KÖVA-KOM Nonprofit
Zrt. ingatlankezelő,
gondnoksági referens,
munkatársat keres.
A részletes pályázati
felhívás a társaság
honlapján az alábbi
elérhetőséggel:
www.kovart.hu

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Özv. Balázs Dénesné sz.

Érd: 06-53/550-251

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!

Hirdetés

Téglás Klára
elvesztésének fájdalmában osztoztak velünk.
Egyben köszönetet mondunk az Eszperantó utcai doktornőjének és asszisztenseinek áldozatos munkájukért.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalommal mondunk köszönetet mindazoknak,

Gyász
Szűcs József (1955)

akik felejthetetlen emlékű halottunk
Kollár Ferenc (1957)

Fritschek Antal

Rákosi Lajosné sz. Bot Anna (1943)

búcsúztatásán a Református temetőben részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak, egy szál virággal búcsúztak tőle.
Emléke szívünkben örökké él.
Gyászoló család
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Bari András (1955)
Katona Lajosné sz. Détári Julianna (1934)
Kis-Prumik István (1939)
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HÁROM ÉREM

AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

Felhívás
mérleg-hitelesítésre!

Nem csak piacon
árusító ôstermelôk,
árusok részére!
A mérésügyről szóló 1991.
évi XLV tv. 6-7 §-ai, valamint a végrehajtására kiadott
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet értelmében joghatással
járó mérés csak hitelesített
mérőeszközzel történhet. Ezért
a kereskedelemben, piacon,
őstermelők által használt mérlegeket is meghatározott időszakonként hitelesíteni kell.
(A hitelesítési idő lejárta megtalálható a korábban kiadott hitelesítési jegyzőkönyvben.)
Fenti rendelkezés betartásának elősegítése érdekében
a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
mérleghitelesítést szervez.
A hitelesítés helyszíne:
Nagykőrös, Kálvin téri piac
irodahelyisége

Hitelesítés időpontja:
2019. október 24. (csütörtök)
9-14 óra között!
A hitelesítés eljárási díjköteles, melyet a hitelesítéskor,
a hitelesítést végző részére a
helyszínen kell megfizetni az
alábbiak szerint:
- Hitelesítési díj 20 kg
méréshatárig: 4.025.- Ft
- Hitelesítési díj 20 kg-os
méréshatár felett: 6.095.- Ft
A hitelesítés kérelemre történik, a kérelem formanyomtatvány a hitelesítés napján és
helyszínén szerezhető be.

Várunk minden
érintettet!
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

Baján is részt vettek a Kőrös Judo
SE versenyzői, ahol szombaton a
23 év alattiak országos bajnokságát rendezték meg, míg vasárnap a legkisebb – 10 év alatti
korosztály számára – rendeztek
küzdelmi vetélkedőt. Az U23-as
bajnokságról három bronzéremmel és egy ötödik helyezéssel
térhettek haza a kőrösi versenyzők, akik közül Horváth Luca
a 48 kg-os, Hajdú Eszter az 57
kg-os, míg Kochan József a 100
kg-os súlycsoportban végzett a
harmadik helyen. Kovács Nóra
az ötödikként zárta a napot. Balog Ádám, Kapás Gábor és Soós
Norbert remekül küzdöttek, de
nem sikerült pontszerző helyen
zárniuk. Az előzetesen remélt
célt - amely egy érem megszerzése volt - túlteljesítették a fiatalok, ennek ellenére maradt némi
hiányérzet. Többek közt azért is,

mert néhányan egyéb okok miatt
nem vállalták a szőnyegre lépést
ezen a fontos pontszerző és válogató versenyen. Másnap a 10 év
alattiak küzdöttek a ,,Mindenkinek aranyérmet” elnevezésű
vetélkedőn, ahol a nagykőrösiek mindannyian igazán remekül szerepeltek, és csak néhány
igen kiélezett mérkőzésen szenvedtek vereséget. A kis csapat
tagjai voltak: Molnár Gergely,
Cseh Attila, Cseh Dominik, Sáfár Danica, Sáfár Maximilián,
Surányi Levente, Rimóczi Olivér, Rimóczi László és Zsarnai
Máté, akit egyébként megszorítani sem tudtak. Az egyesület
továbbra is szeretettel várja a
sportág iránt érdeklődőket a
tanévkezdéssel egyidejűleg indult tanfolyamaira.
KŐRÖS JUDO SE

HAMAROSAN VÉGEZNEK A BÁRÁNY LAKÓTELEP
ÚTFELÚJÍTÁSÁVAL!

Mint képeinken is látszik, kiváló minőségű szép új burkolatot
kaptak a Bárány utcai lakótelep
útjai, több frekventált járdaszakaszt is sikerült már most

megcsinálni. A kivitelezés keretében kényelmes közlekedési
feltételeket teremtettek az ott
élő nagykőrösieknek.
Horváth Tibor
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NINCS MEGÁLLÁS:
ÉPÜL A PARKOLÓ A CEGLÉDI ÚT 7-NÉL!

Egy perc megállás sincs a város fejlesztésében, hiszen ahogy ígérték, folytatják. Kiválóan halad a Ceglédi út 7-nél

lévő parkoló felújítása is, már elkezdték
lerakni a bazaltkockákat a kiváló nagykőrösi szakemberek, így hamarosan

NAGY VOLT AZ ÖRÖM
A TIBIKER-BEN:
Ismét ajándékutalványokkal
kedveskedtek a rászoruló családoknak

A TIBIKER nagykőrösi üzletében immár évek óta tradíció, hogy a vásárlók ajánlásai
alapján megajándékoznak arra
rászoruló családokat. Ebben a
hónapban is két boldog anyuka
vehetett át gyermekeivel közösen 10-10 ezer forint értékű vásárlási utalványt, melyet alapvető élelmiszerek vásárlására
fordítanak.
Godó Szilvia lánya, Urbán
Andrea lapunknak elmondta, hogy gyakran vásárolnak
itt, közel laknak. „Minden nap
jövünk szinte, mindent itt veszünk meg, ami kell a főznivalóhoz.” Az édesanya lapunknak
elmondta, hogy nagyon örülnek
a nyereménynek, mert ez nagy
segítség. „Beosztjuk az utal-

ványokat, főznivalót veszünk
majd. Másoknak is nagyon jó
szívvel ajánljuk ezt a boltot, itt
minden kapható. Aki ismeri a
TIBIKER-t az tudja, hogy nagyon jó!”
Farkas Julianna kétgyermekes anyuka lánya, Alexandra
szakácsnak tanul, fia Krisztián
festőnek. „Rendszeresen vásárlunk itt, mindenfélét veszünk
itt, a hús kiváló! A lányom is
szokott már főzőcskézni otthon,
isteni húslevest készít. Nagyon
örültünk, hogy nyertünk! Köszönjük! Jók az árak itt, kedvesek a kiszolgálók, mindenki
ismer már bennünket. Ez egy
igazi családias bolt!” – mondta
el lapunknak Julianna.
LV
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megújult környezetbe érkeznek az ott
lévő üzletekben vásárló polgárok.
Horváth Tibor

Hamarosan látható
az ITTHON VAGY!
címû mûsor
Nagykôrösrôl szóló epizódja

Fotó: - szi-

Két napig városunkban forgatott
az ITTHON VAGY! című műsor
(https://www.mediaklikk.hu/musor/itthon-vagy/) stábja.
A Nagykőrösről készült film, mely településünk számos
értékére hívja majd fel az ország-világ figyelmét

2019. október 25-én,
pénteken 11.35 órától kerül
adásba az M1 csatornán.
Ismétlés: 2019. október 25.,
péntek 16.35 órától, valamint
2019. október 26., szombat 17.33 órától,
az M1 csatornán.
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Megújult környezetben korszerû nevelési-oktatási
programok az Arany Iskolában

Mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára fontos, hogy az
informatikai eszközök felé bizalommal forduljanak, biztonságosan és tudatosan használják az
IKT eszközöket, a digitális kompetencia már nélkülözhetetlen a
mindennapjainkban. Az idegen
nyelvek elsajátítása és a problémamegoldó képesség fejlesztése
is elengedhetetlen globalizálódó
világunkban.
Ebben a tanévben már ötödikesek angol-magyar és német-ma-

gyar két tanítási nyelvű, valamint
matematika-informatika
orientáltságú osztályaink. Második évfolyamunkon folytatódik a tavaly
bevezetett SAKKPALOTA Program a testnevelés és sport tantárgy keretében. Új feladatunk a
Digitális környezet a köznevelésben VEKOP7.3.3-17-2017-00004
projekt megvalósítása. Vállaltuk,
hogy a beszerzett informatikai
eszközöket és a választott, digitális pedagógiai módszertant a
projektben meghatározott tanó-

rák legalább 40%-ában használjuk. Kötelezettségünk továbbá a
Nemzeti Köznevelési Portál felületére 10-10 óravázlat feltöltése.
Mindent megteszünk, hogy
iskolánk diákjait jól használható,
korszerű tudással vértezzük fel.
Nem felejthetjük el tehát, hogy az
értelem fejlesztése nevelő munkánknak csak egyik, bár igen lényeges eleme. Az ember élete csak
test, lélek és szellem harmóniája révén teljesedhet ki. Lelkünk
akar, érez és ért, így képes egész-

séges személyiséggé integrálni
testünk és szellemünk evilághoz
és a Szeretet mennyei világához
egyszerre tartozó, különböző dimenzióit.
Elsőseink ilyen, a test-lélek-szellem egységében élő, teljes
emberré nevelő-növelő, a Szentlélek vezetésével folyamatosan
megújulni kész közösségbe érkeztek hozzánk.
Isten áldása kísérje életüket és
családjaik életét.
Arany Iskola

MEGHÍVÓ
Az Arany János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium,
az Arany János Társaság
és Nagykőrös Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

ARANY –ÜNNEPSÉGRE,
melyet a költő-tanár halálának 137. évfordulója

emlékére rendezünk

2019. október 22-én, 13.45-kor
a Református Templomkertben.
****
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PROGRAM
Himnusz
Ünnepi beszédet mond:
Nyilasy Balázs egyetemi tanár,
a Károli Gáspár Református Egyetem docense
Az ünnepi műsorban közreműködik
Cselóczki Viola 11. a osztályos tanuló és
az Arany János Református Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium énekkara.
Koszorúzás
Szózat

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Sikerült: a faállomány megóvása
mellett zajlik a járdaépítés a Kecskeméti úton!

Az egyik oldalon már elkészült
a járda a Kecskeméti út mellett a városközponttól a Kálvin
térig, most pedig folyamatosan
dolgoznak, hogy a túloldalon
is mielőbb megszépült, kényelmes felületen közlekedhessünk.
A munka jól halad, a Kolping
iskoláig készen van a járda és
a bicikliút is szépen megújult,
valamint új padokat helyeztek
ki, hogy az ott élők és az üz-

letek környezete minél jobb
legyen. Hamarosan itt is befejeződhet a munka, az utolsó
szakaszok földmunkái is megkezdődtek, pár héten belül
megvalósul a teljes felújítás.
Reméljük, nagyon sokáig ilyen
szép térköveken közlekedhetünk, hiszen ezekkel a fejlesztésekkel kulturáltabb környezetet teremtünk.
Horváth Tibor

JÓ ÜTEMBEN ÚJUL MEG
A B. TÓTH FERENC
SZOBOR ÉS KÖRNYEZETE!

Folyamatban van a B. Tóth Ferenc szobor és a környezet, a kis
park megújítása is, jelenleg is
dolgoznak a szakemberek, hogy
ez a kis békés tér megszépüljön.

Bővebben előző lapszámunk
5. oldalán olvashat a témában.
Ezáltal is csak tovább szépül városunk. Szeretjük Nagykőröst!
Horváth Tibor

ÍGY SZAVAZOTT NAGYKÔRÖS KÉPEKBEN
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KÖSZÖNET

Az idén is kiírásra
kerültek a BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatok

A Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjeként a magam,
pedagógusaink és növendékeink nevében ezúton is szeretném köszönetemet és hálámat
kifejezni Tóth László úrnak, a
nagykőrösi Bonduelle Central
Europe Kft. igazgatójának és
munkatársainak, az iskolánk
udvarán lévő kerékpártároló és

kerti padok teljes körű felújításáért, mellyel nem csak jelentős
anyagi támogatást nyújtottak
intézményünknek, hanem a
kivitelezésben részt vállaló dolgozók értékes szabadidejüket
feláldozva, munkaerejükkel és
szakmai tudásukkal is hozzájárultak a megújuláshoz.
Százdiné Szecsei Anikó
intézményvezető

ORVOSI ÜGYELET TELEFON SZÁMA:

Nagykőrös Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet
alapján kiírta a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
A fiatalok tanulását támogató ösztöndíjra ebben
az évben is kettő típusú pályázati felhívás keretében
lehet pályázni, a „felsőoktatási hallgatók számára a
2019/2020. tanév második
és a 2020/2021. tanév első
félévére vonatkozóan” az
„A” típusú, valamint a „felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok”
számára a „B” típusú felhívás került közzétételre.
A Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat „A”
és „B” típusú pályázati
felhívása megtalálható
a www.nagykoros.hu
oldalon.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2019. november 5.

53/350-377

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja:
a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján Nagykőrös Város Önkormányzata
Kiadó címe:
2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5.
Tel.: 53/550- 300,
fax: 53/351-058
E-mail:
tanacsado@nagykoros.hu
Felelős szerkesztő:
Szapora István,
a szerkesztőbizottság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák:
Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető:
Papp Tibor ügyvezető
Web: www.mhk.hu
Terjeszti: Magyar Posta
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A lapunkban megjelent
írások, képek, illetve
bármilyen tartalom
utánközlése csakis kizárólag
a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
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Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. október 14-től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2019. október 21-től
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
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.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2019. október 19-20-án és 23-án
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
2019. október 26-27-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti u. 44.
Tel.: 53/350-703
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ANGYALOK A GRAPEVINE TÁNCISKOLÁBAN:
IDE VALÓBAN NAGYON SZERETNEK JÁRNI A GYEREKEK!

A Grapevine, kecskeméti székhelyű tánciskola, Nagykőrösön is jelen van, és már több
csoportba járnak a gyerekek, és nagyobbacs-

kák is hozzájuk. A közelmúltban megnéztük
az apróságokat, ahogyan Mohácsi Mónika
tánctanár óráján lelkesen vettek részt. Boldog,

mosolygós arcok, ügyes apróságok fogadtak.
A táncórán a tánciskola vezetője, Huszár Ildikó is részt vett, aki lapunknak elmondta, hogy
szeretné kihangsúlyozni, hogy több csoportban dolgoznak, most került fel az órarend a
nagykőrösi Grapevine tánciskola facebook
oldalára. „Ebből lehet egy kicsit csemegézni, szétnézni. Szívesen, szeretettel várjuk
úgymond az idősebb korosztályt is. Amint
látszik, nagyon sok pici tanítvány van, de a
hip-hop óráinkra, hastánc óráinkra és a felnőtt modern táncórára is szeretettel várjuk
a tizenéves korosztályt is. Nem akármilyen
tanár Varga Donát Bozó, mert ő Budapesten
az elitképzőbe jár, a Közép-Európai Táncszínházba. Donát az egyik vezető tanára a tánciskolának, végzett táncoktató és nagyon jó
táncos is.
Minden érdeklődőt sok-sok szeretettel
várunk a Grapevine tánciskolába,
nagykőrösi foglalkozásainkra is
a Dalmady utca 6. szám alatt.”
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/Grapevinenagykoros/,
telefonszám: (20) 318-47-52
Lőrinczy Veronika

„Szent Mihály lova deres, behozza a telet!”

Szerencsére a Nagykőrösi Városi Óvoda Batthyány úti telephelyén nem volt dér, nem volt hideg, nem volt tél, annál inkább
csodálatosan szép napsütés,
és boldog gyermekarcocskák,
akik örömmel és kíváncsisággal
várták a Mihály napi forgatag
programjait.
A legnagyobb sikert természetesen most is a lovaskocsikázás aratta, mint minden évben.
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A legkisebbektől a legnagyobbakig örömmel ültek fel a
lovaskocsira, énekeltek, mondókáztak végig az úton, az óvoda körül a városban.
Játékos feladatokkal elevenítettük fel az állatok behajtását a
legelőről, a szülők támogató segítségével nagyon sok gyümölcsöt fogyaszthattak a gyerekek,
sőt még a must készítés tudományát is elleshették óvodásaink.
A meglepetéseknek még itt
nem volt vége, hiszen a Katica nagycsoportos gyermekek
óvodapedagógusaik segítségével egy régi vásári jelenettel
ajándékozták meg az óvoda kicsinyeit és nagyjait.
Hálásan köszönjük minden
kedves támogatónknak, akik
lehetővé tették, hogy újra megrendezésre kerülhetett a Mihály
napi hagyomány, hogy megint
megmutathattuk a gyermekeknek, milyen különös és fantasztikus érzés, ha együtt játszunk,
együtt nevetünk, ha megőrizzük és értékként tekintünk népi
hagyományainkra.
Óvoda gyermekei és dolgozói
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ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK
A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.
Bemutatkozik a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 1. b osztálya.

Osztályfőnök: Balláné Boros Anita
Napközis nevelő: Kasza Ildikó
Névsor: Eszenyi Fanni; Faragó Leona; Friesz Ervin Márk; Hörömpő Jázmin Noémi; Illés Adrienn; Jaraba Hanna; Kerekes Barbara;
Kisbai Bence; Kiss Janka Krisztina; Kis Lolita; Nagy Vanessza Veronika; Pálfi Zsófia Bella; Soós-Mata Damián István; Szondy Tibor; Vas Leontina Ilonka

Bemutatkozik a Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1. osztálya.

Intézményvezető: Vizi Viktória
Osztályfőnök: Kornyikné Illés Renáta
Gyógypedagógiai asszisztens: Márton Dénesné
Névsor: Achim Dávid; Écsi Norbert Junior; Radics Márió Szebasztián; Fejős Laura; Agod Hunor; Berecz Sándor Kristóf; Lakatos Rubina Kimberli; Urbán Szilvia

Az ARANY JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM,
SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
középiskolai felvételire

hirdet 6. és 8. osztályos általános iskolai tanulók részére
magyar nyelv és irodalom, matematika,
angol és német nyelv, biológia és kémia tantárgyakból.
A foglalkozások az alábbi rend szerint lesznek:

2019. november 7. és 2020. január 17. között (8-8 alkalom)
6. osztályosoknak

matematika
angol / német
magyar

csütörtök
csütörtök
péntek

1500-1545
1600-1645
1500-1545

8. osztályosoknak

matematika
magyar

csütörtök
csütörtök

1500-1545
1600-1645

A tanfolyam díja: 5.000.- Ft/tantárgy

2020. január 23. és február 13. között (4 alkalom)
8. osztályosoknak biológia és kémia

csütörtök

1500-1545

A tanfolyam díja: 3.000.- Ft
Jelentkezés: 2019. november 6-ig munkanapokon 800 – 1500
között a gimnázium titkárságán a jelentkezési lap leadásával és az
összeg befizetésével. (Nagykőrös, Hősök tere 6.)

Jelentkezési lap kérhető az iskolában, vagy letölthető
a gimnázium honlapjáról (www.ajrg.hu).
Telefon: 53/351-899
E-mail: gtitk@ajrg.hu

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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Dalolt az egész iskola
a Zene Világnapja alkalmából

A nagykőrösi PINTÉR GÁBOR
lett az Év Nagypapája az
Apamagazin szavazásán

A Nagykőrösön élő Pintér Gábor rendőr alezredes, a kecskeméti rendőrség munkatársa lett
az Év inspiráló Nagypapája az
Apamagazin idei szavazásán.
Ehhez szerkesztőségünk nevében sok szeretettel gratulálunk
és kívánunk további jó erőt,
egészséget családja körében!
Pintér Gábor rendőrként
szakmájában is kiváló, több országos híradásban is szerepelt.
Többek között a közelmúltban
a kecskeméti Malom üzletközpont tetejéről leugrani szándékozó férfit is az ő vezetésével
mentették meg. A Nagykőrösön

közismert Pintér
Gábort lánya javasolta a szavazásra, ahol hatalmas sikert aratva
lett győztes.
Lánya ezzel a
kis írással javasolta Gábort:
Kedves Zsűritag! Szeretném
é desapu k ámat
(Pintér Gábort)
jelöltetni az inspiráló nagypapa címért. Mit is jelent számunkra egy inspiráló nagypapa? Pontosan azt, amit ez a kép
sugall számomra. Első unokaként (5 hónapos), ahogy meghallja a papa hangját, fülig érő
szájjal vigyorog. Hogy miért is?
Már a pocakomban nagyon sokat beszélgetett a papa hozzá és
az első pillanattól kezdve megismerte a hangját. Amikor ez a
kép készült, édesapukám pont
szerepelt az esti híradóban, akinek, szakmájából kifolyólag, dicsérték munkásságát, szerintem
már maga ez inspiráló, de ahogy
a kisfiam reagált a papa hangjára, ahogy meglátta, muszáj
volt megörökíteni fotón és úgy
gondoltam, be is adom az inspiráló nagypapa címért.
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A Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában október 1-jén, a Zene Világnapja alkalmából nagyszabású
rendezvényt szerveztek, melyen korábbi versenyek díjátadójára is sor került. Szabó-

né Irházi Zsuzsanna képviselő
asszony, szakbizottsági elnök
személyesen vett részt a magas színvonalú rendezvényen.
A Zene Világnapja alkalmából az iskola valamennyi tanulója énekelt!
LV

Hirdetés
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