FIGYELEM! ÓRAÁTÁLLÍTÁS!!!
Ne feledje! Kezdődik a téli időszámítás: 2019. október 27., vasárnap
hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát.
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Átvette polgármesteri
megbízólevelét
2019. október 18-án
dr. Czira Szabolcs

Mint ismeretes, dr. Czira Szabolcsot a nagykőrösi választópolgárok október 13-án immár ötödször választották szeretett
városunk polgármesterévé.

Szívből gratulálunk!
Kísérje életét a Jóisten áldása!

Ingyenes információs lap

MEGHÍVÓ
„Ma hajnalban a szovjet csapatok
támadást indítottak fővárosunk ellen
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy
megdöntsék a törvényes magyar
demokratikus kormányt.” – volt hallható Nagy Imre 1956. november 4-i
rádióbeszédében.
November 4-én 63 éve, hogy
a szovjet csapatok elözönlötték Budapestet és az ország számos nagyvárosát
azzal a céllal, hogy leverjék a forradalmat. A Vörös Hadsereg támadását
a forradalom hívei nem nézték tétlenül,
de a túlerő leküzdhetetlennek bizonyult. A nyugat tétlenül nézte végig az eseményeket.
Emlékezzünk azokra ezen a napon is, akik a végsőkig kitartottak, akik
az életüket áldozták a magára hagyott magyarság szabadságáért.

Tisztelettel hívunk és várunk minden
megemlékezőt 2019. november 4-én
17:00 órára a „Nagykőrösi Büszkeségponthoz”,
a Barta Margit emlékműhöz.
Emlékműsort adnak a Nagykőrösi Kossuth
Lajos Általános Iskola tanulói.
Tiszteletadásunk a megemlékezés virágainak és mécseseinek
elhelyezésével zárul.
Dr. Körtvélyesi Attila

MEGEMLÉKEZÉS HALOTTAK NAPJÁRÓL
„Én vagyok a feltámadás és az élet.
Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog.”
/János 11,25/

Fotó: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu

„Legyen áldott az Isten és Urunk,
Jézus Krisztus Atyja,
aki minket nagy irgalmában
új életre hívott Jézusnak a halálból
az élő reményre való feltámadása által,
hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta
és soha el nem hervadó örökség várjon rátok.”
/1 Péter 1,3-4/

„Pártállásra tekintet nélkül mindenkinek Magyarországért
és a magyar emberekért kell dolgoznia…”
A kormány álláspontja ismert: minden polgármesterrel és képviselőtestülettel
együttműködik, amely maga
is kész erre - mondta Orbán
Viktor miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakát
megnyitó, hétfői ülésén.
A kormányfő napirend előtti felszólalásában az önkormányzati választást értékelve
kiemelte: pártállásra tekintet
nélkül mindenkinek Magyarországért és a magyar emberekért
kell dolgoznia, mert „a haza
nem lehet ellenzékben”.
Hangsúlyozta: a kormánynak külön elismerés, hogy
az országban a kormányzó
pártok megkapták a szavazatok több mint 50 százalékát. A kormány folytathatja
a munkáját, a legfontosabb
kérdésekben megerősítést kapott - jelentette ki. Hozzátette: folytatják a munkaalapú
gazdaság, a családbarát Magyarország, a növekvő bérek,
a tisztességes időskor, az otthonteremtés és a nemzetegyesítés politikáját.
Kifejtette: az önkormányzati választást minden településen sikeresen és eredményesen megrendezték, és köszönet
illeti azt a 20 ezer embert, aki
közreműködött a választás lebonyolításában. A kormány a
választás megszervezéséhez és
lebonyolításához kapcsolódó
feladatait „közmegelégedésre
megoldotta” - értékelt.
A miniszterelnök köszönetet mondott azoknak a
választópolgároknak,
akik
részt vettek a választáson és
„ezzel hozzájárultak a magyar demokrácia működéséhez”. A részvételi arányok azt

mutatják, hogy „a magyarok
továbbra is elkötelezettek a
demokrácia mellett és hisznek Magyarország jövőjében”
- fogalmazott. Kijelentette:
„a magyar demokrácia erős,
működik és képes továbbra is
hatékonyan szolgálni az emberek érdekét”.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a családvédelmi
akcióterv lendületet vett, több
mint 65 ezren kapcsolódtak
be eddig. Az akcióterv lépései együtt 650 milliárd forint
értékű támogatást tesznek ki,
amely már megérkezett a családokhoz - közölte.
Azt mondta, a jelek szerint
ezt a magyar gazdaság bírja,
az első félévben 5,2 százalékos volt a gazdasági növekedés. Átálltunk a munkaalapú gazdasági rendszerre, a
munkanélküliségi ráta 3,4
százalékra csökkent, a munkahelyek száma 2010-től 808
ezerrel nőtt - sorolta. Hozzátette: 4,5 millióan dolgoznak

Gyász
Cseh Sándorné sz. Székely Terézia (1937)
Kása Balázsné sz. Mezei Sára (1939)
Hollósi Ferencné sz. Bagi Márta (1954)
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az országban, de „a kormány
többet és jobbat szeretne”,
utol akarja érni Csehországot.
Megjegyezte: az év első hét
hónapjában az átlagkeresetek
10,6 százalékkal nőttek, és a
minimálbér-emelkedés mértéke a 4. legnagyobb az uni-

óban. A kormányfő közölte:
komoly változások történtek
az államadósság tekintetében
is, az államadósság 68 százalékra csökkent, és míg 2010ben a külföldiek kezén lévő
hitelünk 50 százalék volt, ma
20 százalék alatt van. (…)
(MTI)

Az ITTHON VAGY! című műsor
Nagykőrösről szóló epizódja

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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– véleménycikk –

Nagy, választási eredményelemzô (I.)
Kustár Tamás Balázs totális bukása

Kustár Tamás Balázs plakátját teherautón hordozták körbe a városban

Az október 13-i választás
eredményeit nézve sok vitathatatlan tény látható. Itt van
rögtön Kustár Tamás Balázs
polgármesterjelöltként három
indulóból elért harmadik helye
és önkormányzati képviselő
választáson a 3. számú választókörzetben elszenvedett veresége.
Kustár régi motoros volt a
városi képviselő-testületben. A
Fidesszel még 2014-ben nyerni
tudott, aztán 2015 márciusát
követően, miután a város polgármestere magas rangú állami kitüntetést kapott, mintha
megszakadt volna benne valami, erős fordulatot vett, melyet
a helyi Fidesz frakció egyértelmű árulásként értékelt, s bár
Kustár Tamás Balázs magát
nem tartotta árulónak, az egykori társai számára nem volt
másként értelmezhető mindazon megszólalások és tettek
sorozata, ami 2015 márciusa
után következett.
Többen azt várták tőle,
hogy mérettesse meg magát
időközi választáson, hiszen a
mandátumát a Fideszben sze-

rezte és mégiscsak tisztességesebbnek tartották, ha nem
a fideszesek munkájának
köszönhetően szerzett mandátummal ekézi éveken át a
fideszeseket. Kustár erre nem
volt hajlandó.
Aztán elérkezett 2019., az
Önkormányzati
választás,
melyre Kustár saját bevallása
szerint is több millió forintot
fordított. Volt sok minden:
nagynevű, országos kutatásokat végző cégtől rendelt
közvéleménykutatás, sajtótájékoztató, szórólapok, csinnadrattás teherautón hurcolt
óriásplakát, fórum, kitelepülés. Figyelembe véve, hogy
Kustár független jelöltként indult, nem egy csapat tagjaként,
látva a felvonultatott kampányarzenált, az a következtetés
szűrhető le, hogy az ő személyéhez fűzhető a legnagyobb
kampányköltség 2019-ben.

Kustár Tamás Balázs jelölt
nem csak nem lett polgármester, de még második sem.
Három indulóból, harmadik
hely. Erős motivációs embernek kell lenni, aki ebből bármiféle sikert kibogoz.
Ráadásként, Kustár abban
a választókörzetben is megmérette magát, ahol 2014-ben
a Fidesz csapatának részeként
még 432 szavazatot kapott.
2019. október 13-án a körzetben szavazók közül már
csak 279-en tartották alkalmasnak, hogy képviselő legyen. Tény, hogy ha a körzet
két szavazókörét összeadjuk,
polgármesternek még ennyien sem, csak 250-en tartották
alkalmasnak. Hogy ez vigasz
vagy bánat…
Érdekes tényadat ugyanakkor, hogy a 2019-es szavazatok
számát nézve, az első választásán induló fideszes jelölt,
Molnár Dezső több szavazatot
kapott, mint Kustár 2014-ben.
Ha pedig kettejük 2019. október 13-án kapott szavazatait
nézzük, az eredmény magáért
beszél. Kustár egy-egy szavazókörben nem kapott annyi

szavazatot, mint amekkora az
összesítésben kettejük közt a
különbség!
Kustár Tamás Balázs egyedül indult, így kompenzációs
listát sem állíthatott, listás helyet így nem szerzett. Kustár
Tamás Balázs ezen eredmények alapján nem jutott be
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületébe.
De úgy tűnik, a kampány
ezzel nem ért véget, hiszen az
egyértelmű vereség után, amit
az ellenzék Nagykőrösön elszenvedett, valamivel magyarázniuk kellett a bukást. A nyilatkozatok alapján, úgy tűnik,
a legegyszerűbb magyarázat
Kustár lett. Ezek szerint már
nem csak az ő saját bukása, de
a többi ellenzéki bukása is az
ő számlájára írható? A válasz
nyilván nem egyszerű – de ez
egy másik történet. Egy biztos, Kustár Tamás nem jutott
be a képviselő-testületbe, sem
mint polgármester, sem mint
képviselő (utóbbira évtizedek óta nem volt példa), tehát
Kustár bukása megkérdőjelezhetetlen!
-sz-

De mi is lett a milliók
eredménye?
Két szóval:
Totális bukás!

Adatik tudtára mindönöknek
kiknek illik!
Dömötör-napi vásár - 2019. október 27.
Nagykőrös, Vásártér

A vásári rendezvények időpontját keresse
a www.nagykoros.hu honlapon!
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Megújultak az Október
23-a téri padok is!

Újabb csodaszép
önkormányzati
tulajdonú épület újul
meg Nagykôrösön!

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, a Ceglédi
úton található önkormányzati tulajdonú épület homlokzatát teljeskörűen felújítják.
A meseszép polgári házról már
lekerült az állványzat, az utolsó

Dr. Körtvélyesi Attila és Sohajda Márk kezdeményezésére megújultak az Október
23-a téri játszótér padjai
is, melyeket a Nagykőrösi
Szolgáltató Központ munkatársai újítottak fel, illetve
festettek le. Nemrég megújult a kültéri kondipálya és
a játszótér közötti járdaszakasz is, illetve a legrosszabb
állapotban lévő drótháló a
pályakapu mögötti részén. A
terület további fejlesztését is
fontosnak tartják mindketHirdetés
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ten, tudják, mire van szüksége az itt élő kőrösieknek.
A játszótérnél ráadásul a kis
parkoló is kialakításra került.
Délutánonként sok kisgyermekes szülő veszi igénybe
a játszóteret, az idősebbek
pedig a kondipályát, így nagyon régen várt és szükséges
fejlesztések
valósulhattak
meg, remélhetően az ott élők,
oda kilátogatók örömére is.
A fejlődés pedig folytatódik!
Horváth Tibor

simításokat végzik rajta. Nagykőrös Városa óvja-védi régi
szép épületeit, értékeit, melyre nagyon büszke. Ez az épületfelújítás ennek egyik remek
példája.
LV

Megtört a lendület, de
bízzunk benne, hogy
újra erőre kap a Kinizsi
Legutóbbi hazai mérkőzését a Kinizsi
SE
gárdája
október 19én játszotta a
Viadukt SEBiatorbág y
ellen. A meccs
a vendégek 1:3as győzelmével zárult.
A Kinizsi gólját Háda Zoltán szerezte a 21. percben,
de ezt követően a nagykőrösi labdarúgók nem tudták
bevenni az ellenfél kapuját.
A Kinizsi 10 mérkőzésen 21
pontot gyűjtött be, 7 győzelmet aratott és háromszor
szenvedett vereséget. Ezzel a
Pest megyei I. osztályú baj-

nokság tabelláján
a 4. helyen áll
a kőrösi legénység. Október 27-én
Vereseg yházára utazik a
csapat, a következő hazai
mérkőzés a Kinizsi SE sporttelepén
Pilis ellen november 2-án
lesz. Összesen ezekkel együtt
még öt mérkőzés van hátra
a bajnokságból, és minden
esély megvan arra, hogy a Kinizsi SE feljebb lépjen a tabellán. Annál is inkább, mert
az első helyezettől csupán 3
pont választja el a csapatot.
LV
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ÉPÜL A KINIZSI KLUBHÁZ, MELY KÖZEL
200 GYERMEK FELKÉSZÜLÉSÉT SEGÍTI MAJD!
Jól halad a Kinizsi Klubház
építése a pálya melletti területen, mely a felnőtt csapat játékosai mellett annak a
közel 200 gyermeknek a felkészülését is segíteni fogja,
akik a Kinizsi SE kötelékében
sportolnak. A kivitelezés ott
jártunkkor is kiválóan haladt,
éppen helyszíni egyeztetés is
volt a szakemberek között a
beruházásról.

Lássuk, pontosan mi valósulhat meg ebben a fejlesztési
projektben: 4 db csapat- és 2 db
bírói öltözőt magában foglaló
épület létesítése orvosi szobával,
masszázs szobával, klubszobával, büfével és fogyasztótérrel,
továbbá 2 db iroda és hozzá tartozó tárgyaló elhelyezése, 80 db
parkoló létesítése, 14 db kerékpártároló elhelyezése.
Horváth Tibor

Isten éltesse Katika nénit!

90. születésnapján köszöntötte

Szűcs Dénesnét dr. Czira Szabolcs
polgármester. A jeles jubileumon a család
apraja-nagyja is összegyűlt, hogy együtt
ünnepeljék Katika nénit.
A jókívánságok sorához csatlakozik
lapunk is: Sok boldogságot, örömöt, és jó
egészséget kívánunk Katika néninek!
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ELKÉSZÜLT A BÁRÁNY LAKÓTELEP ÚTFELÚJÍTÁSA...
Kiváló minôségû, szép, új burkolaton közlekedhet
Nagykôrös város lakossága

Kiváló minőségű, szép, új burkolatot kaptak a Bárány utcai
lakótelep útjai, valamint a járdaszakaszok. A kivitelezés keretében kényelmes közlekedési
feltételeket teremtettek az ott
élő nagykőrösieknek.
A hivatalos műszaki átadóra
2019. október 22-én került sor.
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna települési képviselő
2019. október 18-án is kilátogatott a lakótelepre, köszönetet

mondott az ott
dolgozó kivitelezőknek és
beszélgetett a
lakókkal is.
A
látogatást
követően lapunknak elmondta: „A
hivatalos műszaki átadó előtt
kimentem a Bárány úti lakótelepre és megköszöntem az ott
dolgozó kivitelező munkatársaknak a segítséget, a precíz és

pontos munkát,
egy csekély kis
ajándékkal is
meglepve őket.
Nagy öröm volt
számomra, hogy
ebben a kivitelezésben részt tudtam venni,
hogy láthattam a mindennapi
folyamatokat. Az itt dolgozók
végig nagyon kedvesen fogadtak engem és az itt élő lakóközösséggel is mindig barátságos

hangnemben beszélgettek, adtak tájékoztatást a kivitelezés
folyamatairól, panasz egyáltalán nem érkezett. Nagyon
precízen, nagyon pontosan, az
ütemtervnek megfelelően, még
az október 22-ei átadó előtt elkészült a beruházás. Tisztelettel
kérünk minden erre közlekedőt,
hogy vigyázzunk értékeinkre, a
megújult, megszépült út-utcaszakaszokra.”
Beretvás Judit

Hirdetés
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HAMAROSAN TELJESEN ELKÉSZÜL
A KECSKEMÉTI ÚTI JÁRDA!

Mint képeinken is látható,
az utolsó szakasz felújítása is
megkezdődött a Kecskeméti
úti járda építésének vonat-

kozásában. Ez közös sikere a
városnak és az ott lakóknak,
közlekedőknek, ugyanis a megújult városközponttól egészen a

Kálvin térig szép új térköveken
közlekedhetünk.
Eközben pedig a B. Tóth Ferenc szobor és környezete is

megszépül, ami által kellemes
kis pihenőpark kerül kialakításra.
Horváth Tibor

Szuper kis parkoló lesz a Ceglédi út 7-nél
Hirdetés

Nagykőrösi székhelyű
széles termékskálával
rendelkező
gépgyártó felvételre
keres
lakatos szakmunkást,
betanított vagy
betanítható dolgozót.
Szakmai fejlődési
lehetőség.
Jelentkezni lehet
az 53/550-280-as
telefonszámon.
Hirdetés

Nagykőrösön
a Bárány utcai
lakótelepen
Az üzlettulajdonosok, vásárlók, ott lakók nagy vágya
volt, hogy megújuljon a régi,
rossz állapotban lévő parkoló a Ceglédi út 7-nél. Hamarosan végezhetnek is a kivitelezéssel, a bazaltkockák egy
jelentős felületen már elhelyezésre kerültek és ott jártunk-

kor is azon dolgoztak a kiváló nagykőrösi szakemberek,
hogy minél hamarabb birtokba tudja venni a lakosság ezt
a szép kivitelezéssel rendbe
hozott parkolót. Ez is mutatja, hogy a lakossági igények és
észrevételek meghallgatásra
találnak, fontos, hogy együtt
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tudjunk dolgozni a városért,
ezt pedig csak összefogással,
építő jellegű javaslatokkal
érhetjük el ezután is. Kívánjuk, hogy sokáig tudják használni ilyen jó állapotban és
rengeteg vevő térjen be az ott
található üzletekbe.
Horváth Tibor

50 és 60 nm2-es
erkélyes lakás eladó.
Tehermentes,
babaváró és egyéb
hitelek felvehetők rá.
Tel: 06/20-958-3467
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PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!
A Pest MRFK Vezetője rendészeti szakterületre
PÁLYÁZATOT hirdet járőrtárs beosztás betöltésére!
Pályázati követelmények:

LÁNYOK 14-20 év
Csatlakozz TE is a nagykőrösi
Honfoglalók rögbicsapatához!
Időpontok: HÉTFŐ & SZERDA 18.00-20.00
Helyszín: Ifjúsági Sportpálya (a Toldi iskolával szemben)
A „felvétel” folyamatos egész évben!
További információ: Kovács Réka +36 20 294 15 24;
www.facebook.com/TorpiRogbi

Csodás kulturális örökségünk: Budapest

A közelmúltban, a Magyar
Kulturális Örökség Napján, a
Country Tours Utazási Iroda
szervezésében újra felfedezhettük gyönyörű fővárosunkat. A
remekül összeállított, tartalmas
program során végiglátogattuk a
Parlament termeit, gazdag könyvtárát, megtekintettük a koronázási
ékszereket. Felemelő érzés volt
megtapasztalni ezt a hatalmas
kincset, amelyet a világ legszebb

épületei között tartanak számon.
Megnéztük a Várnegyedet, körbesétálhattunk a Sándor Palotában, megtekinthettük az őrségváltást. Remek idegenvezetők
mutatták be a nevezetességeket.
A kirándulást egy finom ebéddel
koronáztuk meg.
A csoport nevében tisztelettel
megköszönjük az utazási iroda
munkáját: a jól átgondolt, gördülékeny, gazdag programokat, az
idegenvezetést, az utasbarát, kellemes légkört.
Személy szerint köszönetet
mondunk: Varga - Karazsia Lillának, Varga Lászlónak, Hatvani Dánielnek a szervezésért, a
kellemes, biztonságos utazásért
pedig Balogh Zoltán gépkocsivezetőnek. Végül, de nem utolsó
sorban köszönjük barátainknak
a csodálatos, egyedi születésnapi
meglepetést.
Gyóni Borbála és Gyóni Ilona

–
–
–
–
–
–
–
–

betöltött 18. életév,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság,
állandó belföldi lakóhely,
érettségi bizonyítvány,
fizikai, pszichológiai, egészségügyi alkalmasság,
pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
– kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak
a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

A felvételt nyert pályázók 5 hónapos időtartamú
iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben
vesznek részt. A képzést követő sikeres vizsga
esetén őr-járőrtárs rész-szakképesítést szereznek.
Bérezés:
– a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig
bruttó 195.000 Ft/hó munkabér,
– a modulzáró vizsga sikeres letételét követően, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó
201.000 Ft/hó alapilletmény és egyéb pótlék (nyelvpótlék, éjszakai, készenléti pótlék), valamint juttatás (cafetéria, lakhatási támogatás, ruhapénz, munkába járás
költségtérítés, egyéb utazási és mobiltelefon tarifacsomag kedvezmények).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Nagykőrösi
Rendőrkapitányság hivatalvezetője, vagy személyügyi
előadója ad a 0653/351-777-es telefonszámon, valamint
személyesen a Nagykőrösi Rendőrkapitányságon hivatali
munkaidőben.
A pályázatra jelentkezés határideje: 2019. november 30.

Hirdetés
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Ki lesz az ellenzék vezére?
- véleménycikk Beindultak az ellenzéki oldalon a pozícióharcok és a
felelőskereső játék, hogy ki
is a hibás azért, mert immár sokadszor bukott meg
az ellenzék Nagykőrösön.
A pozícióharcok azt mutatják, hogy nem dőlt el a választáson egyértelműen, hogy
ki az ellenzék vezére Nagykőrösön. Ott van Zágráb Nándor, mint helyi Jobbik elnök,
aki annak ellenére alig tudta
a Jobb Nagykőrösért Egyesületre leadott szavazatok
számát növelni 2014-hez
képest, hogy kb. 5-6 párt
támogatta idén. Ehhez képest Ábrahám Edit 2014ben igazán szép eredményt
ért el, Zágráb pedig úgy sem
volt képes érezhetően növelni szavazótáborát, hogy az
MSZP-től a Gyurcsány vezette DK-ig mindenki odaállt
mellé és 5 évig szinte minden
nap beígért (behazudott) egy

rakás pénzt a választóknak.
A másik ellenzéki jelölt (kormánypártinak semmiképpen
nem mondhatnánk) Kustár
Tamás Balázs volt, aki annak
ellenére, hogy se csapat, se
támogató párt nem állt mögötte, csak pár száz szavazattal kapott kevesebbet, mint
Zágráb. Zágráb Nándor nem
késlekedett, a választás másnapján egyértelművé tette,
hogy szerinte ki a hibás azért,
mert vesztettek: Kustár. Ezt
azóta is több különböző formában olvashattuk, Zágráb
egyértelműen Kustár Tamás
Balázst teszi a választási kudarcáért felelősnek. Hogy
miért? Mert Zágráb most
először komolyan veszélyben
érezheti az „ellenzéki vezető”
szerepét, az ebben való tetszelgésének véget vethet Kustár, aki nem állt le a választások után, várhatóan nem dől
hátra, helyette inkább meg-
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próbálhatja átterelni magához az ellenzéki szavazókat.
Kérdés azonban, hogy egy
olyan ember, akit a Fidesz és
az ellenzék is árulónak tart,
hogyan lenne képes egységet
kialakítani maga mögött?
Vélhetően sehogy, Kustár
nem lenne képes megmozgatni egy MSZP-s vagy egy
Jobbikos szavazót, így a kérdés, hogy mihez kezd Zágráb
a kialakult helyzettel. Egy
dolgot nem felejthet el Zágráb, ahogy ő bedarálta lényegében az MSZP-t helyben,
mely idén már önállóan el
sem indult a választáson, úgy

őt is bedarálhatják, ha nem
figyel oda. Nagy kérdés, hogy
a helyi Jobbik elnök Zágráb,
esetleg az árulónak mondott
Kustár lesz végül az ellenzék
helyi „arca”, vagy egyik sem
alkalmas most már erre és
jön egy teljesen új szereplő,
mondjuk, életre kap, és végre megmutatja magát a Mi
Hazánk? Véleményem szerint hamarosan kiderülhet,
hiszen az ellenzék mostani
állapotában esetlen és megújulásra teljesen képtelen,
várost vezetni pedig alkalmatlan…
Horváth Tibor

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

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ
INTERNETEN
9
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A külföldi diákok is szívükbe zárták
szeretett városunkat, Nagykôröst

Október 18-án a Szent István Egyetemről
érkeztek Nagykőrösre vendégek. Nagy Ildikó Réka egyetemi docens hozta el diákjait
városunkba. A hallgatók összesen 11 országból, szinte a világ minden tájáról érkeztek, hiszen az európai országokon kívül
Észak-Afrikából, Kis-Ázsiából, Dél-Amerikából is képviseltették magukat. A Szent
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István Egyetem hallgatói a Tájépítő- és Településtervező Kar mesterkurzusán vesznek részt, Tájépítés- és Kertművész szakon.
A nagykőrösi program elején dr. Czira
Szabolcs polgármester fogadta hivatalában
a diákokat és kísérőjüket, majd a református
templomot mutatta meg nekik Tényi András
főépítész. A hallgatók a templom tornyából

is megnézték a csodálatosan szép kisvárost.
Ezek után a Hősök terén tettek vendégeink
egy sétát, melynek növényei és tájépítészete nagy sikert aratott körükben. A diákok
felkeresték az új piaccsarnokot is, mely az
év középülete díjat nyerte el a közelmúltban. A külföldi hallgatók vásároltak is a helyi
portékákból, különösen a sajtféleségek nyerték el tetszésüket. Az EGT Alap támogatásával felújított Cifrakert következett, majd
a séta utolsó állomása az Arany János múzeum volt, ahol László Ditta, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ igazgatója fogadta a diákokat, akiknek Pesti Krisztina tartott angol nyelvű tárlatvezetést.
A diákok egyöntetű véleménye alapján
Nagykőrös egy igazán élhető, emberközpontú város, mely védi értékeit, de folyamatosan képes a megújulásra úgy, hogy
zöldfelületeit is megfelelően megbecsüli és
gondozza.
Lőrinczy Veronika

11

Nagykőrös csodaszép!
Borbás Marcsi műsora sokakat
hozzánk csalogat!

A közelmúltban a népszerű műsorvezető, Borbás
Marcsi műsorában volt látható Nagykőrös. A tapasztalatok szerint a remekül sikerült műsor, mely Nagykőrös
szépségeit, értékeit, rejtett

kincseit, finom étkeit, italait mutatja be, máris sokakat
csábított Nagykőrösre az ország különböző részeiről. Az
egyik ilyen kedves vendég
a Somhegyi házaspár volt,
akik Ráckevéről érkeztek.
A Hölgy boldogan meséli,
hogy ő nyugdíjas magyar
tanárként nagyon lelkes, ha
Arany Jánosról van szó, és
szeretettel keresi fel azokat
a helyeket, ahol Arany János
egykoron élt.
„Nem régen érkeztünk,
autóval jöttünk. Mindent
szeretnénk megnézni, amit
Borbás Marcsi műsorában,
a Gasztroangyalban mutattak. Elsősorban Arany János
nyomdokaiban
szeretnénk

járni itt ebben a szép kis városban, én magyar tanár voltam.
Szívem csücske Arany János.
Megnéztük már itt a központban a gimnázium épületét és mindent, ami Arany
Jánoshoz fűződik. Nem voltunk még soha Nagykőrösön,
még átutazóban sem, csak
a környéken jártunk. Eddig
Nagykőrös valahogy kimaradt az életünkből. Marcsi
Gasztroangyalát néztük meg
és azonnal elterveztük, hogy
mihelyt szép idő lesz, máris
jövünk! Nagyon szép Nagykőrös! Gratulálunk!”- mondta el lapunknak a Ráckevéről
hozzánk érkező Somhegyi
házaspár.
Lőrinczy Veronika
Hirdetés
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon továbbra
is az Önkormányzati Hírek

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

Nagykőrös facebook

4599 Ft

8999 Ft

közösségi oldalainkon,

53/350-377

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

valamint a
www.nagykoros.hu
városi honlapon!

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

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 21-től
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
2019. október 28-tól
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Biczó Géza u 2.
Tel.: 53/351-014
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2019. október 26-27-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti u. 44.
Tel.: 53/350-703
2019. november 1-jén
DR. BOLDIZSÁR JÁNOS
Cegléd, Buzogány u. 2.
Tel.: 06/20-570-23-48
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Aranylakodalom

Házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelték Faragó László és Győri Irén.
A Nagykőrösi Református
Egyházközségben, 2019. október 19-én, 50 éve kötött házasságukat Isten színe előtt is
megerősítették.
Az aranylakodalom alkalmából számos köszöntést és
jókívánságot kaptak az ünnepeltek.
Sok boldogságot és további jó egészséget kívánunk szeretettel!
Fotók: Varga Irén

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!
MINDENSZENTEK idején a temetők környezetében megnövekedő gépjármű forgalom a gépkocsi
feltörők legfőbb célpontja!
•
•
•
•

Kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
A temetőhöz gépjárművel érkezők, a járműtől való távozás előtt győződjenek meg annak zárt állapotáról!
A jármű riasztó berendezését minden esetben üzemelje be!
Ne hagyjon csomagot, értéket, mobil készüléket, személyes iratot a jármű utasterében!
A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjárműforgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék ezt még nagyobb körültekintéssel, türelemmel! Ne „megszokásból” közlekedjenek, figyeljék az aktuális közlekedési jelzéseket, már elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról!

Arany Jánosra
emlékeztünk halálának
137. évfordulója alkalmából 2019. október
22-én, a Református
Templomkertben.

Ne feledje, alkalom szüli a tolvajt! A temetőkben a zsebtolvajok ellen is védekezni kell!
•
•
•
•

Pénztárcáját ellenőrizhető, biztos helyre tegye!
Kabátja zsebében, táskája külső zsebében soha ne tartson értéket!
Vállra akasztható táskáját mindig tartsa szorosan a teste előtt!
Táskáját még rövid időre se hagyja őrizetlenül, ne tegye le a földre, sírra, még egy gyertyagyújtásnyi
időre sem!
VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE! NE ADJON ESÉLYT A TOLVAJOKNAK! Segélyhívó:107, 112
Mindenkinek békés, kegyeletteljes megemlékezést és balesetmentes közlekedést kíván a Pest Megyei
rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!
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További részletek következő
lapszámunkban!
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!
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MOZIMŰSOR
2019. október 25.

2019. október 31.

15 óra

Tintoretto – Egy lázadó Velencében (színes, angol nyelvű olasz
dokumentumﬁlm)
19.20 óra Demóna: A sötétség úrnője (színes, szinkronizált, amerikai
családi kalandﬁlm, fantasy)

16 óra

2019. október 26.
19.25 óra Demóna: A sötétség úrnője (színes, szinkronizált, amerikai
családi kalandﬁlm, fantasy)

2019. november 2.

2019. október 27.

14.00 óra Kópé (színes, szinkronizált, kanadai-amerikai családi animációs
vígjáték, kalandﬁlm)
17.30 óra Demóna: A sötétség úrnője (színes, szinkronizált, amerikai
családi kalandﬁlm, fantasy)
19.50 óra Zombieland – A második lövés (színes, szinkronizált, amerikai
akció-horror, vígjáték)

13.30 óra Kópé (színes, szinkronizált, kanadai-amerikai családi animációs
vígjáték, kalandﬁlm)
15.20 óra Pavarotti (színes, szinkronizált, angol-amerikai zenés életrajzi ﬁlm)
20.00 óra Demóna: A sötétség úrnője (színes, szinkronizált, amerikai
családi kalandﬁlm, fantasy)
2019. október 28.
16 óra
Pavarotti (színes, szinkronizált, angol-amerikai zenés életrajzi ﬁlm)
18.15 óra Demóna: A sötétség úrnője (színes, szinkronizált, amerikai
családi kalandﬁlm, fantasy)

A Prado Múzeum – Csodák gyűjteménye (színes, angol nyelvű,
olasz ismeretterjesztő ﬁlm)
17.55 óra Zombieland – A második lövés (színes, szinkronizált, amerikai
akció-horror, vígjáték)
15.50 óra Mi újság, kuﬂik? (színes, magyarul beszélő, magyar animációs
ﬁlm)

További információ a www.korosikultura.hu honlapon,
a Kőrös Art Mozi menüpont alatt, vagy
a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!
Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

30 PERC A CSALÁD BIZTONSÁGÁÉRT
Vannak fontos 30 percek az életünkben.
És van az a 30 perc, amely mindezek nyugalmát biztosítja. Ennyi időbe telik
egy kémény ellenőrzése.
Hívja kéményseprőinket és vegye igénybe INGYENES szolgáltatásunkat!
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
Telefon: 70/641-8532

NE KÉSLEKEDJEN, ELLENŐRIZTESSE
INGYENESEN KÉMÉNYEIT!
Hívja még ma a katasztrófavédelem kéményseprőjét,
aki közösen egyeztetett időpontban, ingyenesen
ellenőrzi füstelvezetője épségét, fűtésrendszere működését.

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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Már a gépészek is dolgoznak a Vásártéren

A Vásártér kiszolgáló épülete az eredeti ütemtervnek megfelelően épül. Jelenleg a belső gépészeti munkálatokat végzik,
szerelvényeznek. Az esővíz elvezető rendszerhez az ereszcsatorna is felkerült már a kiszolgáló épületre. Hamarosan az aljzatbetonozás következik, majd az épület külső hőszigetelése, melyhez
már megérkeztek a szigetelő anyagok is. Pár napon belül a belső
gipszkartonozás is megkezdődik.
Lőrinczy Veronika

BAJNOKI ÉRMEK
ÉS HELYEZÉSEK

Rögbi: Nyílzápor
helyett, díjzápor!

Több ízben díjazta a nagykőrösi rögbiseket a magyar rögbi 50. évfordulóján a sportági
szakszövetség.
A jubileum okán létrejött
Rögbi50 Emlékbizottság „Magyar Rögbiért” díjjal tüntette
ki a Honfoglalók Rugby Club
és Törpi Rögbi Utánpótlás Műhely SE edzőjét és társalapítóját, Tóth Dánielt október 11-én
a Kincsem Parkban. Az elismerést a bizottság társelnökétől és
az Egyesült Királyság budapesti
nagykövetétől, Iain Lindsay-től,
illetve Kiss Antal elnöktől vehette át a nagykőrösi tréner.
Október 12-én, a rangos díj
besöprése után egy nappal pedig

már sorban álltak a Honfoglalók
a „2018. év Olimpiai Rögbi Junior Játékosa – Nyerges Ádám”,
valamint a „2018. év Év edzője
– Tóth Dániel” elismerésekért
is. A díjátadóra a Magyarország-Lettország Európa-bajnoki mérkőzés félidejében került
sor a budapesti Kincsem Park
területén frissen felavatott impozáns Budapest Rugby Centerben, a magyar rögbi új otthonában.
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás
Műhely SE
Fotó: Év játékosa és edzője díj:
Cselóczki Tamás; Magyar Rögbiért díj: Hauszknecht Dániel
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Az elmúlt két hétvégén ismét több
fronton is helytálltak a Kőrös
Judo SE korosztályos versenyzői.
Az erős mezőnyökben szereplésük igen vegyes képet mutatott,
a különböző versenyeken többen
is csak hajszállal csúsztak le a
dobogóról. Viszont ez nem csak a
szerencse hiányának köszönhető,
mivel a tapasztaltak alapján ismét
csak megállapítható, hogy az igazán eredményes szerepléshez minőségi edzésmunkát kell elvégezni
a szürke és fárasztó hétköznapokban is. Az ifjúsági ,,B” korcsoport
számára Cegléden rendezték meg
az országos bajnokságot, ahol, a
végső győzelemre is igen esélyes,
egyedül Horváth Lucának sikerült
egy bronzérmet összekalapálnia.
Budai Gábor, Farkas Tamás, Kovács Nóra, Fehér Benedek, Kovács
Péter – bár igen jó mérkőzéseket
vívtak, de helyezetlenül végeztek.
Egy hét múlva Kecskeméten rendezték a diák ,,A” és ,,B” korosztály
számára az országos bajnokságot.
Ezen a fontos versenyen is csak

egy érmet sikerült szerezni, még
pedig Zsarnai Zsolt révén, aki
szintén bronzérmet szerzett. Kovács Ádám, Török Csaba, Ragó
Noémi a pontszerző hetedik helyen
végeztek. Másnap a serdülő és ifjúsági korosztály részére rendezett
Zsoldos Zsolt emlékversenyen a
következő eredmények születtek.
Aranyérmes lett a kőrösiek közül
egyedüliként, serdülő korosztályban Bagó Boglárka. Ezüstérmes
lett M. Kiss József, míg Farkas
Tamás, Budai Gábor és Kovács
Péter bronzérmet szerzett. Kovács
Donát hetedik helyezést ért el. Ifjúsági korosztályban Bagó Boglárka, Kovács Nóra és Budai Gábor
második helyezést, Horváth Luca,
Farkas Tamás harmadik helyezést,
míg Fehér Erik ötödik, Kovács Péter a hetedik helyen zárt. A nagykőrösiek az egyéni eredmények
alapján összesített csapatversenyben a hetedik helyen végeztek.
KŐRÖS JUDO SE
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Ez fantasztikus! Szebbet talán
festeni sem lehetne!

Ilyen most a Cifrakert,
Nagykőrös zöld szíve! Ha
teheti, sétáljon Ön is egyet
a Cifrakertben és nézze meg milyen gyönyörű
most az őszi pompában!
Az időjósok a hétvégére
szép, napos, nyáriasan meleg időt ígérnek. Látogasson ki Ön is!
LV

Fotópályázati felhívás
Nagykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. közös
fotópályázatot hirdet nagykőrösi ifjúság és felnőttek részére
„Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” elnevezéssel
Pályázat célja: A „Minden Ké(P)pen
Nagykőrös 2019.” című fotópályázat célja, hogy felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy környezetünk megóvása
és szépítése csakis összefogással, közös
tenni akarással valósulhat meg.
Szeretett városunk, Nagykőrös, – az
Alföld szívében húzódó „zöldváros” –
hatalmas fejlődésen ment keresztül az
elmúlt évek során. Külön öröm, hogy
gondozott sétáló-pihenő parkjai, kiterjedt
erdőspusztái, a Csónakázó-tó, a korszerű
szökőkutak és köztéri alkotások, a megújult Cifrakert, Múzeum és Hősök tere, az
egyedülálló természeti és épített örökségünk, továbbá a tavasztól késő őszig tengernyi virággal borított, megújult főtér és
virágos kertek szépsége nemcsak a helyi-
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ek, de ide érkező vendégeink és komoly
szakmai zsűri elismerését is kivívta.
Olyan Nagykőrösön készült, vagy
kizárólag nagykőrösi értékeket rejtő
alkotásokat várunk, mely településünk
izgalmas értékeinek és nyüzsgő életének,
hagyományainak, fejlődésének bemutatására épül pillanatképekben, olyan
igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség elé tárására,
a város bemutatására, népszerűsítésére,
pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód, a kép
által sugárzott hangulatok, érzelmek
megjelenése, Nagykőröshöz kötődése,
és a kompozícióban a fény és árnyék hatások megjelenése.

A pályázatok elbírálására négy témakörben kerül sor, témakörönként két
korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor
felett (Felnőtt):
1. „Nagykőrös természeti értékei”;
2. „Összefogással az élhetőbb környezetért”;
3. „Virágos Nagykőrösért”;
4. „Nagykőrös épített értékei, műalkotásai”
Pályázat benyújtásának határideje:
2019. november 4., hétfő 12:00
Pályázatok benyújtási címe:
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.) titkársága
Az alkotások elkészítéséhez eredményes
munkát kívánunk!
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