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VIDÁM ÚJÉVI KONCERT –
CSODÁLATOS TÛZIJÁTÉK

A Budapesti Monarchia
Operett Együttes vidám
hangulatú újévi koncertjét
láthattuk 2018. január 1-

jén, a Nagykõ-
rösi Arany Já-
nos Kulturális Központ
színháztermében. A látvá-

nyos zenés-tán-
cos mûsor ke-

retében fellépett Esztergá-
lyos Cecília, Jászai Mari-

díjas Érdemes mûvész,
színmûvész is.
További részletek lapunk
4. és 5. oldalán!

Az egyeztetések eredményeként dr. Lázár János miniszter és
dr. Czira Szabolcs polgármester elérték, hogy Magyarország
Kormánya támogatásban részesítette Nagykõröst

S I K E R !
Újabb 600+30 millió forintos
kormányzati támogatást kapott Nagykõrös

Nagykõrös Város polgár-
mestere, dr. Czira Szabolcs
fontos, és örömteli bejelen-
tést tett december 29-én, a
Polgármesteri Hivatalban
megtartott sajtótájékoztató-
ján. A település, egy kor-
mányrendelet szerint,újabb
600 + 30 millió forint
kormányzati támogatást ka-
pott. A kormányrendelet
már megjelent a Magyar
Közlöny 228-as számában. A
2068/2017. (XII. 28.) Korm.
határozat „Egyes települési
önkormányzatok feladatellá-
tásának támogatása érdeké-
ben történõ elõirányzat-át-
csoportosításokról” rendel-

kezik. Az Orbán Viktor mi-
niszterelnök által jegyzett ha-
tározat alapján kap Nagykõ-
rös Városa is támogatást. A
döntést az 1. számú mellék-
let tartalmazza, Nagykõrös
Város feladatellátásának tá-
mogatása jogcímen, 600 mil-
lió forinttal. Nagykõrös Vá-
rosa külön pályázat és támo-
gatási kérelem benyújtása
nélkül kapta meg ezt az ösz-
szeget. A sajtótájékoztatón
dr. Czira Szabolcs polgár-
mester elmondta, hogy eb-
ben már korábban egyezte-
tett Lázár János kancellária-
miniszterrel, aki egy rendkí-

vüli képviselõ-testületi ülésre
is eljött, és megbeszélést foly-
tatott a témában Orbán Vik-
tor miniszterelnökkel, majd

ígéretet tett arra, hogy a vá-
rost támogatásban fogják ré-
szesíteni.
Folytatás lapunk 3. oldalán!

VIDÁM ÚJÉVI KONCERT –
CSODÁLATOS TÛZIJÁTÉK
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Gyász
Nagy Attila (1972)

Makai Albert (1964)

Bódi Andrásné dr. Háber Erzsébet (1934)

Pantó Józsefné sz. Pintér Angyalka (1928)

Farkas Balázsné sz. Társi Erzsébet (1934)

Balázs Zoltán (1972)

Herpai Mihály (1937)

Nyerges István (1935)

Dr. Bognár Gyuláné sz. Godány Sára (1927)

Utasi Imréné sz. Varga Etelka (1933)

Márton István (1951)

Biczyk Sándorné sz. Járó Mária Terézia (1942)

Gál Jánosné sz. Tóth Ilona (1937)

Kiséri Ambrus (1933)

A csökkenõ
adók éve lesz

2018
Összesen mintegy 260-
280 milliárd forinttal
csökkennek a vállalko-
zások és a lakosság
adóterhei 2018-ban.
Olcsóbb lesz több ter-
mék az áfaváltozások
miatt, módosulnak a já-
rulékok, és jelentõs
kedvezményt kapnak a
kétgyermekes családok
is. A 2018-as év legfon-
tosabb adóváltozásait
szedtük össze.
A kormány – az elmúlt évek-
hez hasonlóan – több termék
áfájának csökkentését is be-
jelentette 2017-ben. Tovább
folytatódik például az 5 szá-
zalékos áfakörbe tartozó
húsfélék bõvítése.

2018-tól 5 százalék lesz a fo-
gyasztási célú halak, vala-
mint a házi sertés vágási
melléktermékek, belsõségek
áfája.

Mi az a sertés vágási mel-
léktermék és belsõség?
A sertés legtöbb emberi fo-

gyasztásra alkalmas része
már az 5 százalékos áfakulcs
hatálya alá esik. A NAV köz-
lése szerint 2018-tól azon-
ban már fej és annak részei
(pl. fül, orr stb.), köröm és
láb (csülök nélkül), farok,
szív, nyelv, rekeszizom, nagy
cseplesz, nyak, csecsemõmi-
rigy, máj, vese, tüdõ, velõ,
húsos csont is olcsóbb lesz.

Mint ismert, elõször a sertés-
hús áfája mérséklõdött, de
késõbb a baromfitermékek is
követték azokat. Csökken az
éttermi szolgáltatások áfája
is, ez jövõre szintén 5 száza-
lékos lesz.

Azonban nem csak az élelmi-
szereknél vagy vendéglátó-
helyeknél csökkennek az
árak. Az egyik legfontosabb
intézkedés, hogy 2018-tól
18 százalékról 5 százalékra
mérséklõdik az internet áfá-
ja is. A digitális rezsicsök-
kentés miatt összesen 22
milliárd forint marad a csa-
ládoknál.

Forrás: MTI/ORIGO

Egy eredményes közbeszerzési eljárást követõen ez év ja-
nuár 1-tõl az ebrendészeti feladatokat a Menhely az Álla-
tokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Ala-
pítvány látja el Nagykõrös város vonatkozásában. Õket a
következõ elérhetõségeken kereshetik meg:

Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Petõfi Sándor utca 1/B.

Telephely:
6000 Kecskemét, Kisfái 211/a

Kóbor, elhullott állatokkal kapcsolatos bejelentés, 
telefonszám: 06 20 577-5617

ÕK LÁTJÁK EL
2018. január 1-jétõl

az ebrendészeti
feladatokat!

NAGY MIKLÓS ATTILA
Halálának 1. évfordulójára

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
A gyertya az asztalon Érted ég.

A sok fénykép, mely õrzi emléked, 
S egy betegség, mely elvette életed,

A bánat, a fájdalom örökre megmaradt, 
Mindig velünk leszel, az idõ bárhogy halad.”

Szeretõ családod

Magyarország 
erõsödve vághat

neki
az új évnek

Magyarország 
erõsödve vághat

neki
az új évnek

Magyarország erõsödve vág-
hat neki az új évnek – mond-
ta a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda parlamenti állam-
titkára. Dömötör Csaba
hangsúlyozta, január 1-jén
ezúttal is több változás is
életbe lép, a kormány pedig
az elmúlt évekhez hasonlóan
most is jó hírekrõl tud beszá-
molni.

Újra nõ a minimálbér, bõ-
vülnek a családtámogatások
és csökkennek egyes adók,
miközben nõnek a nyugdí-

jak és több forrás jut az or-
szág védelmére – fejtette ki,
hozzátéve, ezek az intézke-
dések egy erõsödõ Magyar-
ország képét mutatják.

Az államtitkár kiemelte: a
kormány szándéka, hogy
Magyarország a jövõben is
olyan ország legyen, amelyre
összességében mindenki
büszke lehet, mivel képes
magát megvédeni, támogatja
a családokat és megbecsüli a
munkát.

(MTI)
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SIKER!
Újabb 600 + 30 millió forintos

kormányzati támogatást kapott Nagykõrös

Az egyeztetések eredményeként dr. Lázár János miniszter és dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter elérték, hogy Magyarország Kormánya támogatásban részesítette Nagykõrös városát,
a miniszter személyesen gratulált a nagykõrösi értékteremtõ közösségnek

Folytatás lapunk 1. oldaláról
A városvezetõ kiemelte, hogy ez egy kü-
lönleges dolog, mert az önkormányzatok
közül Nagykõrös az, mely ezt a nagy
összegû támogatást megkapta. Természe-
tesen a támogatás felhasználásának és el-
számolásának részletes feltételei vannak.
A támogató okirat még nem készült el,
ezt a belügyminiszter küldi majd meg.
Hamarosan utalásra kerül a támogatás
összege.

„Ez egy örömhír, én azt gondolom,

hogy a helyi sajtó munkatársaival is a kö-
zös örömöt meg kell osztanunk. Akinek
Nagykõrösért dobog a szíve, annak ez
egy örömteli esemény. Attól hiteles vala-
ki, hogy amit megígér, azt teljesíti. Mi
nem ígértük meg, hogy utat építünk,
megígértük, hogy csatornahálózatot fo-
gunk lefektetni. A csatornahálózat lefek-
tetése megtörtént. Nem ígértük az utat,
de utakat építettünk. Nem ígértük, hogy
támogatást fogunk biztosítani a nagykõ-
rösi családoknak a csatornaberuházás-

ban érintetteknek, de támogatást bizto-
sítottunk. 557 millió forint értékben.
Lázár János a kormányon keresztül meg-
ígérte, hogy támogatásban fogja részesíte-
ni Nagykõrös városát, ez is megtörtént.
Azt szeretném mondani így az év zárása-
képpen, hogy hagyjuk abba ezt a civako-
dást. Örüljünk közösen. Akik másról is
ígéretet tettek, mint ahogyan a Jobb
Nagykõrösért Egyesület – Zágráb Nándor,
Ábrahám Tibor – ígérték az embereknek,
hogy a csatornaberuházással kapcsolat-
ban milyen összeget fognak visszakapni.
Mi a mi részünket teljesítettük. Jövõ év-
ben a Víziközmû Társulat befejezi tevé-
kenységét, és elszámol mindenkivel. Ak-
kor azt kérem, hogy õk is számoljanak el
mindenkivel, azzal, amivel hitegetik az
embereket. Az a hiteles politikus, aki az
ígéretét megtartja. Mind a Kormány,
mind Nagykõrös Városa betartotta, amit
ígért” – mondta el dr. Czira Szabolcs, aki
kiemelte, hogy a kapott további 30 millió
forintot út- és járdaépítésre használhatják
fel. 

Részletek a témával kapcsolatban
késõbb.

LV

Mint ahogyan lapunk beszámolt róla, megújul az Arany
János Közérdekû Muzeális Gyûjtemény. Az ezzel kapcso-
latos szerzõdést a közelmúltban írták alá. Ennek megfele-
lõen már dolgoznak a területen. A tervek szerint a meg-
újult múzeum a jövõ év nyarán nyithatja meg kapuit a
nagyközönség elõtt.

Elkezdõdtek
a munkálatok

Megújul a Múzeum
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VIDÁM ÚJÉVI KONCERT – CVIDÁM ÚJÉVI KONCERT – C

A Budapesti Monarchia
Operett Együttes vidám han-
gulatú újévi koncertjét lát-
hattuk 2018. január 1-jén, a
Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központ színház-
termében. A látványos zenés-
táncos mûsor keretében fel-
lépett Esztergályos Cecília,
Jászai Mari-díjas Érdemes
mûvész, színmûvész is. 

A megjelenteket dr. Czira
Szabolcs polgármester kö-
szöntötte újévi gondolatai-
val, melybõl az alábbiakban
idézünk:

„A 2017-ES ESZTENDÕ 
A FÉNY, A SIKER ÉS A
TISZTASÁG ÉVE LETT.
VAN MIRE BÜSZKÉNEK
LENNÜNK!”

„Hála és köszönet a Jóisten-
nek, hogy megadta, hogy ma
itt lehetünk, szabadságban,
békességben, egy fejlõdõ
város megújult színházter-
mében, s együtt ünnepelhet-
jük az újévet. Köszönet,
hiszen az elmúlt évben a Jó-
isten tenyerén hordozta
Nagykõröst.” – emelte ki ün-
nepi beszéde elején dr. Czira
Szabolcs (FIDESZ-KDNP),
Nagykõrös város polgármes-
tere.

Majd így folytatta a város-
vezetõ: „A bizalmat csak úgy

01-04_05.qxd  2018.01.03.  14:49  Page 4



XIII. évfolyam, 1. szám • 2018. január 5. 5

T – CSODÁLATOS TÛZIJÁTÉK– CSODÁLATOS TÛZIJÁTÉK

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati
Hírek Nagykõrös facebook oldalán!

lehet megszolgálni, ha aki
kapta, teljesíti, amit ígért. Mi
teljesítettük. A 2017-ES
ESZTENDÕ A FÉNY, A
SIKER ÉS A TISZTASÁG
ÉVE LETT. VAN MIRE
B Ü S Z K É N E K L E N -
NÜNK!” – hangsúlyozta, to-
vábbá felsorolta a legfonto-
sabb elért sikereket, eredmé-
nyeket, majd beszédében ki-
emelte: „2014-ben azt ígér-
tük, FOLYTATJUK”.

„A gondviselésnek hála
olyan kormánya van az or-
szágnak, amely támogatja a
várost céljai elérésében.
Amely fontosnak tartja,
hogy Nagykõrös és értékei
megmaradjanak, virágozza-
nak.” – fogalmazott a pol-
gármester, aki megemlítette
az Arany 200 Emlékév mél-
tó, sikeres megrendezését és
az arra kapott több mint
1 milliárd forintos támoga-
tást, a Cifrakert és a Hõsök
tere megújítását, az óvoda-
konyha és az óvodaépületek
felújítását, valamint elmond-
ta, hogy folytatódtak és foly-
tatódnak tovább az útépíté-
sek, a járdaépítések.

„Számos feladatot elvégez-
tünk, de tudjuk, nem va-
gyunk korántsem kész min-

dennel, ugyanakkor mi, ér-
tékteremtõk, tapasztaljuk,
hogy minél több eredmé-
nyünk van, egyeseknek ez
annál inkább fáj. Minden-
ben képesek meglátni a
rosszat, azonban nekünk azt
kell látnunk, hogy õk magu-
kat is becsapják.” – kiemelte,
hogy „HAZÁNK SORS-
DÖNTÕ ÉV ELÉ NÉZ.
SORSDÖNTÕ ÉV, HI-
SZEN SORSDÖNTÕ VÁ-
LASZTÁS KÖVETKEZIK.
Látjuk, ma jó úton halad az
ország. A kormány szakérte-
lemmel, a keresztény érték-
rend szerint, nemzeti érde-
keinket szem elõtt tartva cse-
lekszik. Meg is vannak az
eredmények.”

A teljes beszédrõl videofelvé-
tel is készült, melyet az Ön-
kormányzati Hírek Nagykõ-
rös facebook oldalán is meg-
tekinthetnek.

A városvezetõ egy pohár
pezsgõvel vendégelte meg a
résztvevõket a szünetben.

Idén Nagykõrös várossá vá-
lásának 650. évfordulóját
ünnepeljük, ebbõl az alka-
lomból is egy látványos, ün-
nepi tûzijátékkal köszöntöt-
tük az újesztendõt.

01-04_05.qxd  2018.01.03.  14:49  Page 5



6 Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

Jó helyre kerültek
a Cipõsdobozok

Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!
Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga

Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200

Hirdetés

Csoda a javából:
Nem hétköznapi
történet, hanem

életmentés

Új, parányi egyhónapos élet
az anyuka kezében. Egészsé-
gesek, boldogan mosolyog-
nak. A baba okmányaiban a
születési hely Nagykõrös.
Azon kevés gyermekek egyi-
ke, aki nem kórházban látta
meg a napvilágot. Szépek,
tisztaságban élnek piciny la-
kásukban. Ott minden van,
ahol szeretet van. A kisbaba
élete egy hajszálon múlt. Jó
egy hónappal ezelõtt a kiér-
kezõ mentõszolgálat munka-
társainak nem sok választá-
suk és idejük maradt. A szü-
lés elõrehaladott állapota
miatt a saját lakásában szülte
meg kisfiát az édesanya,
Nagy Balázs mentõápoló se-
gédletével. Pillanatok tört
része alatt játszódott le min-
den. A baba egészséges, szé-
pen gyarapodik. Nagy Balázs
karácsony közeledtével most
nem mentõsként érkezett a
helyszínre. Megható pillana-
tokat éltek át. „Emlékszik
rám?” – kérdezte Nagy Ba-

lázs szakbizottsági elnök, ön-
kormányzati képviselõ, aki
most azért látogatott el hoz-
zájuk, hogy ajándékot hoz-
zon a családnak a Cipõs-
doboz akció keretében. Az
anyuka a kérdésre boldogan
mosolyogva felelt igennel. A
köszönet igazi karácsonyi
ajándékként csillogott sze-
mében. Õ életet adott, Nagy
Balázs és mentõs társai éle-
tet mentettek. Ahogyan ezt
teszik nap, mint nap.
Békés, boldog Új Esztendõt
kívánunk mentõseinknek ez-
úton is, köszönettel és hálá-
val Nagykõrös Város lakos-
sága nevében is!

Lõrinczy Veronika

A Cipõsdoboz jótékonysági
hangversenyre belépõként
adományozott ajándékokkal
tele cipõsdobozokat kará-
csony hetében juttatták el a
rászoruló családokhoz. A
hangversenyen a Weiner Leó
Zeneiskola tanárai és növen-
dékei léptek fel, melyet a
Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központ színház-

termében tartottak. Az akció
ebben az évben is nagyon
sikeres volt, összesen 252
doboz gyûlt össze, melyeket
karácsonyi ajándékként a
Nagykõrösi Humánszolgál-
tató Központ munkatársai
Nagy Balázs települési kép-
viselõvel, bizottsági elnökkel
közösen adtak át.

LV
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Relevé Karácsonyi GálaRelevé Karácsonyi Gála

A Relevé TSE karácso-
nyi gálamûsora 2017.
december 16-án került
megrendezésre 16 és 18
órakor a Nagykõrösi
Arany János Kulturális
Központ színházterem-
ben. Az egyesület min-
den csoportja, az óvo-
dás korosztálytól kezd-
ve a felnõttekig szín-
padra lépett. Több féle

stílusú koreográfiákat
mutattak be, mint a hip
hop, musical, street-
dance, jazz. A gyerme-
kek látványos jelmezét
Varga Andrea, Illés
Edit, és Wekerle Ágnes
készítette. 

A vendégmûvészek, a
Bakó Dance Project ez-
úttal is nagyon látvá-
nyos Jazz, modern tánc

és modern balett kore-
ográfiákat táncoltak. 

A teltházas elõadás ele-
jén Horváth Melinda,
az egyesület vezetõje
köszöntötte a megjelen-
teket, köszönetet mon-
dott többek között
Nagykõrös Város Ön-
kormányzatának, hogy
évrõl-évre támogatja a
gála-elõadások megren-
dezését, valamint a kul-
turális központ vezetõ-
ségének, hogy immár
17. esztendeje adnak
otthont ennek az estnek

is. Horváth Melinda kö-
szönetet mondott to-
vábbá a szülõknek, és
mindazoknak, akik adó-
juk 1%-ával idén a
RELEVÉT választották.

Horváth Melinda la-
punknak elmondta:
Nagyon büszke voltam
a tanítványaimra.
Szorgalmasan, nagy iz-
galommal készülünk
mindig a gálákra. A
téliszünetet követõen
készülünk az új koreog-
ráfiákkal, a mostania-
kat pedig majd verse-
nyeken is bemutatjuk,
az elsõ megméretteté-
sünk január 27-én lesz,
az Amita Országos Ifjú-
sági Táncversenyen.

Tekintsék meg képgalé-
riánkat az Önkormány-
zati Hírek Nagykõrös
facebook oldalán!

01-07.qxd  2018.01.03.  14:46  Page 7



8 Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

A civil elnök felesége Miamiban szilveszterezik. Egy üzletbe betérve rémülten
mutat a pulton egy bogárra.
– Jaj, istenem, csótány!
– Igen, asszonyom – bólogat egykedvûen a kereskedõ –, ez Florida...
– Micsoda? Maga név szerint ismeri õket?!VICCSÁV

SZIRÉNA

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy Nagykõrös Önkor-
mányzata a Településfej-
lesztési koncepció, valamint
a Településszerkezeti terv és
a Helyi Építési Szabályzat
felülvizsgálatát határozta
el. A munka jelenleg az elõ-
készítés fázisában tart,
melynek során a készülõ
dokumentumokkal kapcso-
latban írásos javaslatot te-
het, vagy véleményt nyilvá-
níthat minden

1. a település közigazga-
tási területén ingatlannal
rendelkezni jogosult termé-
szetes vagy jogi személy
vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet, 

2. nagykõrösi székhely-
lyel, telephellyel rendelkezõ
gazdálkodó szervezet,

3. nagykõrösi székhellyel
bejegyzett civil szervezet.
Településfejlesztési koncep-
ció: a település környezeti,
társadalmi, gazdasági adott-
ságaira alapozó, a település
egészére készített, a változá-
sok irányait és a fejlesztési
célokat hosszútávra megha-
tározó dokumentum.
Településszerkezeti terv: a te-
lepülésfejlesztési koncepció-
ban foglalt célok megvalósí-
tását biztosító, a település
szerkezetét, a területfel-
használást és a mûszaki inf-

rastruktúra-hálózatok elren-
dezését meghatározó terv.
A helyi építési szabályzat: az
építés helyi rendjének bizto-
sítása érdekében a település
közigazgatási területének fel-
használásával és beépítésével,
továbbá a környezet termé-
szeti, táji és épített értékei-
nek védelmével kapcsolatos,
a telkekhez fûzõdõ sajátos
helyi követelményeket, jogo-
kat és kötelezettségeket álla-
pítja meg.
A fenti tervdokumentumok
meghatározhatják a telepü-
lés fejlesztési irányait, jövõ-
jét, a helyi építési szabály-
zat akár a hétköznapi épí-
tésjogi problémákra megol-

dást adhat, ezért különösen
fontos az Önök javaslatai-
nak, észrevételeinek össze-
gyûjtése.
Kérem, hogy a Településfej-
lesztési koncepció, valamint
a Településszerkezeti terv és
a Helyi Építési Szabályzat
felülvizsgálatával kapcsola-
tos javaslatokat és észrevé-
teleiket 2018. január 22-ig
küldjék meg az alábbiak
szerint:

1. e-mailben a
foepitesz@nagykoros.hu

címre vagy 
2. levélben a Nagykõrös
Polgármesteri Hivatalba

(2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5.)

A Nagykõrösi Rendõrkapitányság további híreit keresse a www.nagykorosma.hu oldalon!

Kerékpárosra 
nyitotta az ajtót
A rendelkezésre álló adatok
alapján 2017. december 15-
én 17 óra 50 perc körüli
idõpontban egy 53 éves
nagykõrösi férfi az általa ve-
zetett, utas nélküli gépjár-
mûvel közlekedett Nagykõ-
rös lakott területén, majd az
általa vezetett gépjármûvel
menetirányát tekintve az út-
test jobb oldalán a Széche-
nyi tér 6. szám elõtt lévõ
parkolóban állt meg. Itt a
gépjármûbõl ki kívánt száll-
ni, azonban ezt kellõ körül-
tekintés nélkül kezdte meg,
minek következtében a jár-
mû bal elsõ ajtajának nyitá-
sakor egy 18 éves kerékpá-
ros az ajtó belsõ részének
ütközött. A közúti közleke-
dési baleset során a kerék-
páros nyolc napon túli, sú-
lyos személyi sérüléseket
szenvedett, valamint a jár-

mûvekben anyagi kár kelet-
kezett.

Túl keskeny volt 
az utca

Rendelkezésre álló adatok
alapján 2017. december 16-
án 14 óra 45 perckor egy 37
éves  lajosmizsei fiatalasz-
szony az általa vezetett sze-
mélygépkocsival közlekedett
Nagykõrös lakott területén
az Encsi utcán, a Szolnoki út
felõl a Kecskeméti út irányá-
ba. Haladása során az Encsi
utca 3. számú ingatlan vona-
lához érve nem az út és me-
netviszonyoknak megfelelõ-
en közlekedett, az úttest me-
netirány szerinti bal szélén

lehaladt a szilárd burkolatú
úttestrõl és az Encsi utca 3.
számú ingatlan tégla keríté-
sének ütközött. A baleset so-
rán személyi sérülés nem
történt, anyagi kár keletke-
zett. A baleset okozásáért a
felelõsséget a helyszínen elis-
merte. 

Sötétben, ittasan,
nagy gázzal!

A rendelkezésre álló adatok
alapján 2017. december 16-
án 20:00 órakor egy 28 éves
kocséri férfi az általa veze-
tett egy fõ utassal terhelt sze-
mélygépkocsival közlekedett
Nagykõrös lakott területén
kívül a 4601. számú úton

Nagykõrös felõl Kocsér irá-
nyába. Haladása során a
4601. számú úton a 82+880
méterszelvénynél az általa
vezetett személygépkocsi
megcsúszott, azt irányítani
nem tudta, majd lehaladt a
menetirány szerinti bal olda-
lon a szilárd burkolatú út-
testrõl, végül az út szélén egy
fának ütközött. A baleset so-
rán a gépjármûben tartózko-
dó mindkét személy 8 napon
belül gyógyuló könnyû sze-
mélyi sérüléseket szenvedett,
valamint anyagi kár keletke-
zett. A baleset okozásáért a
gépjármûvezetõ elismerte fe-
lelõsségét, de megalapozot-
tan gyanúsítható ittas gépjár-
mûvezetéssel is.
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KÖZÖS ÉLMÉNY – KÖSZÖNET

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!

A Városi Adventi Koszorú
harmadik, rózsaszín gyertyá-
jának meggyújtásakor, de-
cember 17-én, ünnepi mû-
sort adott a Nagykõrösi II.
Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola Pécsi Mónika és Pálfiné
Sápi Izabella pedagógusok
felkészítésével. Dr. Körtvé-
lyesi Attila alpolgármester,
hogy köszönetét kifejezze a
diákok és a nevelõk felé,
meghívta a fellépõ gyerme-
keket a Kõrös Art Moziba,
ahol a Paddington 2 címû
animációs filmet nézték
meg. A felkészítõ tanárok-
nak egy kis ajándékkal is
megköszönte, hogy színvo-
nalas mûsorukkal emelték a
Gyertyagyújtás rendezvé-
nyének fényét.

HONOSÍTÁS NAGYKÕRÖSÖN
– hit és hazaszeretet

olvashattuk ezt a felemelõ és
örömteli hírt decemberben
elején, december 18-án,
Nagykõrösön is honosításra
került sor, melyet dr. Czira
Szabolcs polgármester veze-
tett le. Ketten tették le az es-
küt a Nagykõrösi Polgármes-
teri Hivatalban. Isten Õket
úgy segélje!

HT

„Letette az állampolgársági
esküjét az egymilliomo-
dikként honosított külhoni
magyar. Nekünk nincs más
feladatunk, mint megkö-
szönni, hogy õrzik és tovább-
adják õseink hitét és hazasze-
retetét, hogy magyarul sze-
retnek, magyarul dolgoznak,
magyarul szólnak a gyerme-
keikhez és magyarul álmod-
nak – mondta Áder János.” –

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!
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Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2009. (III. 27.)
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés értelmében „Az önkormányzat
önként vállalt sportfeladatai keretében minden évben „Nagykõrös Város
Év Sportolója” címet adományoz a kiemelkedõ eredményeket elért sport-
emberek részére”. Fenti rendelet (2) bekezdése szerint: A „Nagykõrös Vá-
ros Év Sportolója” címet kiérdemlõ személyt az önkormányzat szakbizott-
sága minden évben titkos szavazással választja meg jelölések alapján, il-
letve saját kezdeményezésére mindkét nemben külön-külön, felnõtt és if-
júsági kategóriákban.

Jelen felhívás „Nagykõrös Város Év Sportolója 2017” cím odaítélésé-
re való javaslattételre szól.

Javaslat az alábbi kategóriákban nyújtható be:

– Felnõtt nõi
– Felnõtt férfi
– Ifjúsági nõi
– Ifjúsági férfi

A javaslattételhez szükséges ADATLAP letölthetõ a www.nagyko-
ros.hu oldal Fõoldaláról, valamint személyesen is kérhetõ a Nagykõ-
rösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 5.) portá-
ján, valamint a fszt. 2-es irodában.

A javaslatnak tartalmaznia kell: 

– a felterjesztett személy nevét, életkorát (felnõtt kategóriában akkor le-
het javaslatot tenni, ha a sportoló betöltötte a 18. életévét);

– a felterjesztett személy részletes sportpályafutását, eredményeit;
– a kategória megnevezését;
– a javaslattevõ nevét.

A javaslattétel határideje: 2018. január 22. (hétfõ) 12 óra.
A javaslatok az alábbi címen nyújthatóak be:

személyesen: Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykõrös, Sza-
badság tér 5.) fszt. 2-es iroda, Beretvás Judit ügyintézõ részére, e-mail:
beretvasjudit@nagykoros.eu

Elbírálás: a cím odaítélésérõl Nagykõrös Város Önkormányzat Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága titkos szavazással dönt. A határ-
idõ után érkezett javaslatok nem kerülnek elbírálásra.

Dr. Czira Szabolcs polgármester

MÛSOR
2018. január 4.; 5.
14.00 Budapest Noir

(színes, szinkroni-
zált magyar
krimi–dráma)

16.00 Eszeveszett esküvõ
(francia szinkroni-
zált vígjáték)

18.00 Star Wars:
Az utolsó Jedik
(amerikai szinkro-
nizált sci-fi)

2018. január 6.
14.00 Coco (amerikai

családi animációs
film)

16.00 Eszeveszett esküvõ
18.00 Star Wars:

Az utolsó Jedik

2018. január 7.
14.00 Coco
16.00 A Viszkis

(magyar akciófilm)
18.15 Star Wars:

Az utolsó Jedik

2018. január 8.; 9.
16.00 A Viszkis

További információ a www.korosikultura.hu honlapon,
a Kõrös Art Mozi menüpont alatt, vagy

a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!
Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

18.15 Jumanji – Vár a
Dzsungel (színes,
szinkronizált
amerikai vígjáték)

2018. január 11.
14.00 Budapest Noir
16 óra A Viszkis
18.15 Jumanji

– Vár a Dzsungel

2018. január 12.
14.00 Budapest Noir
16.00 Viszlát Christopher

Robin (színes,
szinkronizált ame-
rikai életrajzi film)

18.00 Jumanji
– Vár a Dzsungel

2018. január 13.
14.00 Ferdinánd (színes,

szinkronizált
amerikai animá-
ciós film)

16.00 Viszlát Christopher
Robin 

18.00 Jumanji
– Vár a Dzsungel

2018. január 14.
14.00 Ferdinánd
16.00 Viszlát Christopher

Robin
18.00 Elit játszma (szí-

nes, szinkronizált
amerikai krimi)

Ismét tollaslabda verseny
Nagykõrösön

December 9-én, immár
3. alkalommal rendezték
meg Nagykõrösön a Ma-
gyar Speciális Olimpia
Szövetség regionális tol-
laslabda versenyét. A Mi-
kulás érkezéséhez közeli
idõpont miatt a verseny-
zõk Mikulás kupaként
emlegetik a rendezvényt,
melynek helyszínét a
Nagykõrösi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
biztosította. Köszönet il-
leti a Ceglédi Tankerületi

Központ igazgatóját, Fo-
dor Gábor urat, aki enge-
délyezte a terem térítés-
mentességét, így támogat-
va a verseny színvonalas
megrendezésében a He-
lyettük, Értük, Velük Ala-
pítványt és a Nagykõrösi
Humánszolgáltató Köz-
pontot. A jelentõs támo-
gatásnak köszönhetõen
minden versenyzõ számá-
ra ajándékcsomaggal tud-
tak kedveskedni a szerve-
zõk. A családias megmé-

rettetésen 10 csapat vett
részt, összesen 64 ver-
senyzõvel. Az egyéni és
páros küzdelmek szép ér-
meket hoztak a résztve-
võknek. Az év utolsó tol-
laslabda versenyérõl min-
denki elégedetten térhe-
tett haza. A rendezõk kü-
lön köszönetet mondanak
dr. Mocsai Zoltánné igaz-
gatónõnek, aki õszinte
odafordulással és szere-
tettel segítette a szerve-
zést.

A nagykõrösi versenyzõk
eredményei: Írházi Péter
egyéniben és párosban is
bronzérmet szerzett, Pethe
Zsolt egyéniben bronz, pá-
rosban ezüstérmes, Szûcs
József egyéniben és páros-
ban is bronzérmes, Susán
Alexandra egyéniben és
párosban is bronzérmes,
Katona Ágnes egyéniben
és párosban is bronzérmes.
Szegfû Attila egyéniben
arany, párosban ezüstér-
met szerzett.

FELHÍVÁS
„NAGYKÕRÖS VÁROS ÉV

SPORTOLÓJA 2017”
cím odaítélésére történõ javaslattételre
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MOST ÁBRAHÁM
ÉS ZÁGRÁB A SOROS! 
ITT AZ IDÕ, HOGY KONZERVGYÁRAT

ÉPÍTSENEK ÉS FIZESSENEK!

TETTEK EGY LÉPÉST ELÕRE!
Hatalmas informatikai beruházás

a nagykõrösi iskolákban!

1. csatornabekötés 5%-os ön-
erõvel, 2. aszfaltburkolatot ka-
pott 67 nagykõrösi földút, 3.
közel 95 ezer forint támogatás,
melyet a polgármester lobbizott
ki a nagykõrösieknek. Ezzel az
önkormányzat pontot tett az
ügy végére és kijelenthetjük:
NAGYKÕRÖS GYÕZÖTT ÉS
FOLYTATJUK!

Azonban még mindig nem
teljes a siker, a helyi Soros-párti
álcivilek, élükön dr. Ábrahám
Tibor volt SZDSZ-es képviselõ-
vel és Zágráb Nándor volt
MIÉP–Jobbikos képviselõvel
azt ígérgetik az embereknek,
hogy itt „200 ezer, 220 ezer jár
vissza és a kamatok”. Ha õk ezt
ígérik, akkor teljesítsék is, Áb-
rahám, Zágráb és a Jobb Nagy-
kõrösért álcivil egyesület fizes-
sék meg a különbözetet. Az ön-
kormányzat elszámolt, a Vízi-
közmû Társulat el fog számol-
ni, azok pedig, akik felelõtlenül

lázítva ígérgetnek 200–220 ezer
forintot, azok pedig fizessék
meg a különbözetet minden
érintettnek. Itt az idõ, fizes-
senek!

Minél hamarabb kezdjék meg
Ábrahám és Zágráb az általuk
ígért csatornapénzek kifizetését
a nagykõrösi lakosságnak, az
érintetteknek, hiszen ezt õk
ígérgetik folyamatosan, aho-
gyan új konzervgyárat is ígér-
tek. Az általuk beígért új nagy-
kõrösi konzervgyárnak az építé-
sét is kezdjék meg minél elõbb,
mert ezt is várják már a nagykõ-
rösiek. „Számításaim szerint
mintegy 150 fõvel indulna
az új gyár, mely értelemsze-
rûen legalább még 500 fõ
mezõgazdasági és ipari be-
szállítónak is adna munkát.
Ezt a gyárat nem a régi he-
lyén kell felépíteni, melyet
már valóban szétbontottak

és lebontottak, hanem zöld-
mezõs beruházásként, de
Nagykõrösön!” – szó szerint
ezt írta Ábrahám Tibor 2014
szeptemberében, egy hónappal
a választások elõtt.

Felszólítjuk Ábrahám
doktort és Zágrábot, hogy ne si-
lányítsák ezeket a fontos, elõt-
tük álló feladatokat kampányté-
mává, így még idén, 2018-ban
építsék fel és adják át a beígért
új nagykõrösi konzervgyárat és
egészítsék ki 200–220 ezer fo-
rintra a nagykõrösi csatorna-
beruházásban érintett lakosok-
nak a támogatási összeget, ter-
mészetesen kamatokkal együtt,
mert szerintük az is jár.

ÁBRAHÁM ÉS ZÁGRÁB
VALÓSÍTSÁK MEG, AMIT
ÍGÉRTEK! ÉPÍTSÉK FEL AZ
ÚJ KONZERVGYÁRAT ÉS FI-
ZESSENEK MIHAMARABB!

Horváth Tibor

Több mint 40 millió forint köz-
ponti támogatással fejlõdtek
nagyot a Ceglédi Tankerület alá
tartozó nagykõrösi iskolák,
melybõl összesen 106 számító-
gép (PC), 106 monitor, 39 lap-
top és 37 projektor beszerzése
valósult meg. A Kossuth iskola
közel 9,5 millió, a Petõfi iskola
több, mint 12,6 millió, a Rákó-
czi iskola több mint 10 millió, a
Dalmady iskola közel 5 millió,
a Weiner Leó zeneiskola több
mint 4 millió forintnak megfe-
lelõ összegû beruházásban ré-
szesültek. Ez, kijelenthetjük, ha-
talmas fejlesztés az oktatási in-

tézmények informatikai felsze-
reltségében, kívánjuk, hogy so-
káig szolgálja és segítse a gyer-
mekek tanulását, a pedagógu-
sok munkáját az új technikai le-
hetõségek. Nagykõrös ismét
erõsödött és fejlõdött, fontos
fejlesztés valósulhatott meg a
jövõ generációjának képzése
szempontjából. A sikerben vá-
lasztókerületünk országgyûlési
képviselõje, Földi László (FI-
DESZ–KDNP) és a KLIK Ceg-
lédi Tankerület igazgatója, Fo-
dor Gábor is közremûködött.
FOLYTATJUK!

Horváth Tibor

A nagykõrösi csatornaügy új
szakaszába lépett, amit Nagykõ-
rös Város Önkormányzata vál-
lalt, hogy a csatornázás és az út-
építés után még támogatást is ad
a nagykõrösi lakosságnak, azt
megvalósította, betartotta ígére-
tét, minden érintett megkapta,
vagy meg fogja kapni ezt a közel
95 000 forint pénzösszeget.
Ezt az összeget dr. Czira
Szabolcs polgármester
személyesen lobbizta ki
a Magyar Kormánynál,
dr. Lázár János minisz-
ternél. 2017. április 18-án az
Országgyûlésben maga a minisz-
ter is megerõsítette ezt, így fo-
galmazott: „a helyi polgár-
mester lobbija eredménye-
képpen”, és azt is hozzátette,
hogy „semmiféle törvénysértés
nem történt”. A csatornabe-
ruházás így vált sikertörténetté:
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Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon 
továbbra is az Önkormányzati Hírek Nagykõrös

Facebook oldalunkon,
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
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GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

2018. január 1-jétõl
KÕRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 7/B.

Tel.: 53/353-598

2018. január 8-ától 
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR 

Nagykõrös, Ceglédi út 28. 
Tel.: 53/552-134

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi

napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET

Nagykõrös, Nyársapát, 

Kocsér

2018. január 6–7-én: 

DR. MODOR PÉTER 

Kocsér, Szent István tér 5. 

Tel.: 53/359-725

06-20/375-7750

❋ ❋ ❋

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus
építési naplóval 

építőipari
generál kivitelezés

Hirdetés

Adventi kézmûves foglalkozások 
az Arany Iskola könyvtárában

Szabó Károlyné Klárika, a
Duna-Tisza közi Népmûvé-
szeti Egyesület elnök asszo-
nya adventi kézmûves fog-
lalkozásokat tartott kedd
délutánonként könyvtárunk-
ban. Elõször körmöcskével
Mikulás ujjbábot kötöttünk,
másodszor gyöngyökbõl ka-
rácsonyfadíszt fûztünk, har-
madszor keresztszemes fe-
nyõmotívumot hímeztünk.

Ezúton is köszönöm Klá-
rika jelenlétét, odaadó mun-
káját. Példaértékû gyermek-
és szakmaszeretetét nagyra
becsülve, örömmel látjuk
máskor is tanítványaink kö-
rében. 

Mikóné Orisek Márta

Adventi kézmûves foglalkozások 
az Arany Iskola könyvtárában
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Víziközmû Társulat
tájékoztatója
Személyes

egyeztetésre
hívjuk

ügyfeleinket,
amennyiben
problémájuk

adódik
A Nagykõrösi Víziközmû Társulat ezúton értesíti az érin-
tetteket, hogy már azok részére is, akiknek még nem
történt meg a támogatás kifizetése, az utolsó értesítõ leve-
lek is postázásra kerültek. Azoknak húzódik el az ügye,
akik a FUNDAMENTA-val is szerzõdést kötöttek.
A kifizethetõ összeg nekik személyre szabottan változó.
Sajnálatos módon a FUNDAMENTA még sok egyedi eset-
ben nem utalta át a támogatás összegét. Fizetni akkor
tudunk, ha ez megtörténik, még akkor is, ha az érintett
megkapta tõlünk a nullás igazolást. Kérjük, hogy mind-
azok, akiknek kérdéseik vannak irányunkban, fáradjanak
be hozzánk személyesen ügyfélszolgálatunkhoz, – és NE a
Pátria Takarékszövetkezethez! –, elõzetesen egyeztetett
idõpontra, ügyfélfogadási idõben. 

Önökért dolgozunk, várjuk
bejelentkezésüket: 53/550-377
Mindenkivel személyre szabottan számolunk el.

Akinek nem volt tartozása, vagy vitás ügye, az már
megkapta a támogatást a csatornaberuházással

kapcsolatban.

Köszönjük együttmûködésüket!

Kustár Tamás Balázs „Soros-
párti” képviselõt TÖRÖL-
TÉK A KÖZTARTOZÁS-
MENTES ADÓZÓI ADAT-
BÁZISBÓL, Kustár elmon-
dása szerint áfatartozás mi-
att. Az ex-fideszes, bukott al-
polgármester csak egy hiva-
talos tájékoztatás elhangzása
után vallott színt még a
2017. november végi testüle-
ti ülésen, azt mondta, hogy
hibázott. NEM IS KICSIT,
KUSTÁR NEM FIZETTE
BE IDÕBEN AZ ÁFÁT!
Mondhatnánk, hogy õ is
csak ember és spongyát rá...
de az milyen érdekes, hogy
amikor újabb földekre pályá-
zik például, akkor furcsamód
nem tud hibázni, egyre job-
ban dagad a tehéntõgy. 

Kustár választott képviselõ
és nem vet rá jó fényt az sem,
hogy míg mások rendesen fi-

zetik az adót, áfát, addig õ,
akinek csak az áfabefizetési
kötelezettsége több mint 35
millió forint, „hibázik”. Gon-
dolhatjuk, mennyi lehet a be-
vétele és a nyeresége, ha csak
az áfa 35 millió, amit be
kell(ett volna) fizetnie....

Lehet, hogy azért „hibá-
zott”, mert idejét és energiá-
it leköti, hogy a kereskedel-
mi újságoknak nyilatkozgas-
son egész oldalakon át, vagy
a testületi üléseken másokat
oktasson ki, a bölcs, a min-
dentudó képében tetszeleg-
ve. Elõbb a saját portáján
sepregessen inkább és azután
talán lenne erkölcsi alapja,
bárkit bírálni, kritizálni.

A téma láthatóan érdekeli
a nagykõrösieket, az errõl ké-
szült videót több mint 1500-
an nézték meg a facebookon!

Horváth Tibor

BEVALLOTTA:
KUSTÁRT TÖRÖLTÉK

A KÖZTARTOZÁSMENTES
ADÓZÓI ADATBÁZISBÓL!

Hirdetés

Képünk illusztráció – dõl a lé, mégis áfatartozása van
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A szeretet gyertyája

Nagytiszteletû Szabó Gábor lelkészelnök meggyújtotta a városi adventi koszo-
rú negyedik gyertyáját. A ragyogó napsütés és a szél erõs fuvallatai inkább idéz-
ték az õszt Nagykõrös fõterén Aranyvasárnap, mintsem a közelgõ Karácsonyt,
de a koszorút körülállók lelkébe Szabó Gábor ünnepi gondolatai, a Reformá-
tus Egyházközség kórusának éneke, a koszorú négy gyertyalángja táplálták a
hitet, reményt, örömöt és szeretetet.Tekintsék meg képgalériánkat az Önkor-
mányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!

Tájékoztató az
elkülönítetten gyûjtött
hulladékok szállítási

rendjének változásáról

Boldog Új Esztendõt kíván
a Kõrös Környéki

Nagycsaládosok Egyesülete

2017. december 16-án rendezte meg karácsonyi vacso-
ráját a Kõrös Környéki Nagycsaládosok Egyesülete.
Ezúton szeretnénk megköszönni Borosné Irénkének,
hogy helyet adott és adománnyal támogatta egyesüle-
tünket. A vacsora nagyon jól sikerült, vidám hangulat-
ban, táncos-játékos szórakozással telt. A finom szabad-
szedéses vacsorát Gál Gábor készítette tagcsaládjaink
számára. Nagy örömünkre karácsonyi csomagban ré-
szesült minden kedves tagcsalád.

Részletek: www.nagykorosma.hu

– zöldhulladék: havi egy
alkalommal, a meghirde-
tett szállítási naptár sze-
rint.

Kérem, a tárgyban megje-
lentetett tájékoztatóinkat
kísérjék figyelemmel, vagy
érdeklõdjenek ügyfélszol-
gálatunkon.

KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt.

A lakossághoz kiküldött
2018-as Önkormányzati
Naptárban az egyes – fen-
ti hulladékszállítással érin-
tett napok – színezésre ke-
rültek. Kérjük, tájékozód-
janak innen is! (szerk.)

Felhívom Tisztelt Ügyfele-
ink figyelmét, hogy a tele-
pülési hulladékkal kapcso-
latos közszolgáltatást ellá-
tó DTKH Np. Kft.-vel tör-
tént elõzetes egyeztetések
értelmében az elkülönítet-
ten gyûjtött hulladékok
szállítási körzetei 2018.
évben változnak. Mind az
újrahasznosítható csoma-
golási hulladék (sárga ku-
ka), mind a zöldhulladék
begyûjtése a települési ve-
gyes hulladék gyûjtésének
járatnapján történik az
alábbi gyakorisággal:

– elkülönítetten gyûjtött
csomagolási hulladék (sár-
ga kuka):  kéthetente;
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Legnépszerûbb
cikkek

a NagykõrösMA oldaltól
A www.nagykorosma.hu oldal egyre népszerûbb az olva-
sók között, mely napról napra informálja Nagykõrös la-
kosságát a településen történt eseményekrõl. A google
statisztikája szerint 2017. január 1. és december 18. közt
összesen 89 940 egyedi felhasználó tekintette meg cik-
keinket. Több mint negyedmillió oldallátogatás, ponto-
san 251 825 történt. Köszönjük Önöknek! További jó
olvasgatást kívánunk szeretettel az új esztendõre is!

Íme, a 2017-es év legolvasottabb
cikkeinek folytatása:

Augusztus: Eljött az igazság pillanata – A képvi-
selõ-testületi ülésen egyedül Ábrahám Edit, dr. Ábra-
hám Tibor lánya nem szavazta meg, hogy a lakosság
megkapja a mintegy 558 millió forintos támogatást a
csatornaberuházást követõen.

❋ ❋ ❋

Szeptember: Megbuktak a botránykeltõk – Ábra-
hám Edit, a Jobb Nagykõrösért Egyesület egyetlen kép-
viselõje „megfutamodott”, és hivatalosan lemondott a
Nagykõrös Város Önkormányzatában betöltött pozíció-
járól. Az ezt bejelentõ dokumentumot édesapja kíséreté-
ben vitte be a Városházára.

❋ ❋ ❋

Október: A magát függetlennek becézõ nagykõrösi
kalmársajtó elhallgatja Ábrahám Edit bitófás fenyege-
tését. Mint ismeretes, a Jobb Nagykõrösért Egyesület, és
a JOBBIK által is támogatott polgármesterjelölt azzal
fenyegetett meg nagykõrösieket és a polgármesteri kabi-
net munkatársát, hogy bitófán fognak lógni. Az esettel
kapcsolatban büntetõeljárás folyik.

❋ ❋ ❋

November: Új tulajdonossal, kibõvült szolgáltatá-
si körrel, megújult környezetben mûködik tovább a
Marylin Monroe Szépségszalon – A fiatal párnak ezzel
régi álma vált valóra, mondták el a NagykõrösMA por-
tálnak Varjú Csilla és Illés Dénes, a Marilyn Monroe
Szépségszalon új tulajdonosai.

❋ ❋ ❋

December: GYROS Pont: „Érdemes vállalkozni
Nagykõrösön!” – Nagykõrösön hamar híre ment a na-
gyon finom, eredeti görög gyrosnak. A pavilont a
KÖVA-KOM-tól bérlik. Barabás Máté és Barabás Dá-
vid, az üzemeltetõk, akik még csak a húszas éveik elején
járnak.

Tóth Barna
halandzsája
Egy sajtótájékoztató
margójára

maga Tóth Barna mondta ki,
hogy gyakran õ maga sem érti,
hogy mit ír. Hát, akkor mit
szóljunk mi? Mi sem értjük,
sõt azt sem értjük, miért kell
alpári hazugságokkal gyûlölet-
tõl telve telefröcsögni oldala-
kat. Maga által papírra vetett
hazugságoktól és gyûlölettõl
mentes új esztendõt kívánunk
Tóth Barnának!

LV

Nagykõrös Város polgármes-
tere, dr. Czira Szabolcs decem-
ber 29-én tartott sajtótájékoz-
tatót, melyen bejelentette,
hogy a Város 600 + 30 millió
forintos kormányzati támoga-
tásban részesül. A sajtótájékoz-
tatón részt vett többek között
Tóth Barna, az Ábrahám Ti-
bor által fenntartott kalmárúj-
ság tudósítója is, aki több kér-
dést is feltett a városvezetõnek.
Dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter ezekre érdemi és pontos,
minden részletre kiterjedõ vá-
laszokkal szolgált. Mindezek
ellenére Tóth Barna az ott el-
hangzottakból, a polgármeste-
ri válaszokból olyan cikket ka-
nyarintott, mely sajnos köszö-
nõviszonyban sincsen az igaz-
sággal, és a kapott informá-
ciókkal. Igaz, ezen sajnos nem
tudunk meglepõdni már, mert
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Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek Nagykõrös Facebook oldalunkon,

valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
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