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ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET – ÉLÕ KÖZVETÍTÉS
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2018. június 28-án, csütörtökön, 9 órától
tartja következõ ülését a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
Az ülés élõ közvetítését az interneten is követheti június 28-án, 9 órától a www.nagykoros.hu
internetes oldalon.

XIII. évfolyam 25. szám

2018. június 22.

MEGHÍVÓ

SZOBORAVATÓRA
Nagykõrös Város Önkormányzata tisztelettel
és szeretettel meghívja Önt

2018. június 29-én,

Ingyenes információs lap

ELKEZDÕDÖTT

az ideiglenes
piactér kialakítása

Arany János és családja szoborkompozíció
avatási ünnepségére,
a Hõsök terére, 9.30 órára.
●

Himnusz.

Közremûködik Horváthné Szabó Anett, népdalénekes.
● Dr. Czira Szabolcs, polgármester köszöntõje.
Emlékplakett átadása Szabó György, szobrászmûvésznek.
● Gera Zsuzsanna, a Kárpát-Medencei Magyar Középiskolai
Arany János Balladamondó Verseny Ezüst-díjjal kitüntetett
versenyzõje Arany-verseket szaval.
● Dr. Prõhle Gergely,
a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatójának avatóbeszéde.
● A nagykõrösi Gregus Tárogató Kvartett mûsora.
● Az Arany-szobor leleplezése. Népdalcsokrot énekel
Horváthné Szabó Anett, népdalénekes.
● Szobor megáldása a történelmi egyházak által. Áldást mond
Szabó Gábor, református lelkész-elnök, a szobrot felszenteli
Hernádi László, katolikus esperes-plébános.
● Ünnepség zárásaként a Gregus Tárogató Kvartett
elõadásában elhangzik a „Boldogasszony anyánk…”
és a „90. zsoltár” címû egyházi énekek.
● Szózat.
●

Közremûködik Horváthné Szabó Anett, népdalénekes.

MOST
HÉTVÉGÉN!!!

Megkezdõdött a piaccsarnokés útépítési munkálatok idejére
az ideiglenes piactér kialakítása, a közmûvekre való csatlakozás és földmunkák jelenleg
is zajlanak, hogy minél
zökkenõmentesebb legyen az
árusítás. Igyekeznek minden
igénynek megfelelni a KÖVAKOM szakemberei, lesz áram
és vízvételi lehetõség is. Az ideiglenes piactér két helyen, a
Víztorony alatt, illetve a használt-cikk piac helyén várja
majd az átépítés idejére a vásárlókat, közvetlen rálátással a
felújításra.

Nem maradnak tehát friss
zöldség és gyümölcs nélkül a
nagykõrösiek a felújítás idejére
sem, a kofák kiváló minõségû
áruit a piac környékén létesülõ ideiglenes árusítóhelyeken
könnyedén beszerezhetik. Az
Önkormányzati Hírekben pedig tényleg folyamatosan beszámolunk a beruházásról, hitelesen és tényszerûen, ahogy
eddig, ezután is.
Akiknek pedig kérdése merülne fel, keressék továbbra is
bizalommal Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató asszonyt.
HT
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A kormány benyújtotta
a biztonságos növekedés
költségvetését

Fotó: Botár Gergely/kormany.hu

A kormány Magyarország
biztonságának megõrzését,
a gazdasági növekedés
fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatás elérését tartotta
szem elõtt a jövõ évi költségvetés tervezésekor – jelentette ki Varga Mihály a
2019-es büdzsé benyújtásakor a Parlamentben.
A
pénzügyminiszter
hangsúlyozta: a jövõ évi
költségvetés középpontjában a biztonságos növekedés áll a szigorú és fegyelmezett gazdálkodás szem
elõtt tartásával.
Meg kell õrizni Magyarország pénzügyi és gazdasá-

gi stabilitását, emellett a
magyar emberek akaratát
érvényesítve garantálni kell
Magyarország biztonságát,
határvédelmét és az illegális
migráció elleni küzdelmet –
mondta Varga Mihály.
A kormányzat 2019-ben
4,1%-os gazdasági növekedéssel, 1,8%-os GDP-arányos hiánnyal és 2,7%-os
inflációval számol az államadósság további mérséklése mellett.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az állam mûködése
tekintetében megvalósul a
nullás egyenleg, csak a beruházások és fejlesztések
esetén látható hiány. A ma-

gyar gazdaság kilátásai jók,
a növekedés alapjai stabilak, de az eurózónában
vannak válságra utaló jelek, ezért 2019-ben mind
az általános tartalék, mind
a hiánycél teljesítéséhez kötött biztonsági tartalékelemek összege a másfélszeresére emelkedik – mutatott
rá a szakminiszter.
Jövõre marad az Európában egyik legalacsonyabb, 15%-os személyi jövedelemadó,
miközben
folytatódnak az adócsökkentések – ismertette Varga
Mihály. A családi adókedvezmény mértéke a kétgyermekesek esetében 40
ezer forintra nõ, míg újabb
két százalékponttal 19,5%ról 17,5%-ra csökkenhet a
szociális hozzájárulási adó
mértéke, ami több mint
100 milliárd forintot hagy
a vállalkozásoknál. Az otthonteremtés támogatására
a költségvetés az ideinél is
több, összesen 242 milliárd
forintot különít el. 2019ben szintén garantált a
nyugdíjak értékállósága,
miközben – a gazdaság tel-

jesítményével összhangban
– nyugdíjprémium is várható. Jelentõs könnyítést jelent majd a nyugdíjasok
foglalkoztatásában, hogy
az öregségi nyugdíj mellett
dolgozók jövedelme után
nem kell szociális hozzájárulási adót és járulékokat
fizetni. Folytatódnak a növekedést elõsegítõ beruházási programok, összességében 4000 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat
meg jövõre.
A biztonságos növekedés költségvetése megteremti a kormánytisztviselõi
és köztisztviselõi bérrendezés lehetõségét is, ennek
módjáról és mértékérõl
õsszel dönt a kormány –
mondta el a pénzügyminiszter.
A parlamenti tárgyalás
menetrendjét ismertetve
Kövér László házalelnök
elmondta: a 2019-es költségvetés általános vitája június 27-én kezdõdik, zárószavazása pedig július 20án lesz.
(Pénzügyminisztérium)

KÖZLEMÉNY

Gyász
Boros Albert (1938)
Utasi Dénesné sz. Vágó Katalin (1927)
Balog Sándorné
sz. Koroknay Mária Klára (1943)
Kis János (1944)
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HÜLLNER PÉTER
halálának egy éves évfordulója és hamvainak
Magyarországra kerülése alkalmából rövid
megemlékezést tartunk
a Nagykõrösi Római Katolikus Templomban
2018. július 1-jén este 7 órakor
kezdõdõ Szentmisén.
Hüllner Péter testvérei
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ÁLLÁST KÍNÁL
A Nagykõrösi Városi
Óvoda a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet

NAGYKÕRÖSI
VÁROSI ÓVODA

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750
Nagykõrös, Kárász utca 1.

❋❋❋

NAGYKÕRÖSI
VÁROSI ÓVODA
HÉTSZÍNVIRÁG
TAGÓVODA

pedagógiai
asszisztens
munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750
Nagykõrös, Ifjúság utca 22.
A pályázatok
benyújtásának határideje:

„Virágos Nagykõrösért 2018”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
18. június 30!
Beadási határidõ: 20

sának határideje: 2018.
június 30. Információ a
pályázattal kapcsolatban
az alábbi elérhetõségeken
érhetõ el: Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (2750
Nagykõrös, Szabadság tér
5., 1-es hivatali helyiség,
ügyfélfogadási idõben,
elõzetes idõpont-egyezte-

2018. július 25.
A pályázati kiírásokkal
kapcsolatosan további
információt
Talamon Attiláné nyújt,
a +36-30/556-66-36-os
telefonszámon.
A teljes pályázati
felhívásokat megtalálja a
www.nagykoros.hu
oldalon!

tést követõen) Lõrinczy
Veronika (53/550-358;
30-9-670-313,
e-mail:
sajto@nagykoros.eu).

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázati felhívást tett
közzé, melyre több kategóriában lehet pályázatot benyújtani.
Legvirágosabb
Legvirágosabb
● Legvirágosabb
● Legvirágosabb
●
●

Ház
Társasház
Intézmény
Vállalkozás

A nevezési lapot Nagykõrös Város Önkormányzata címére (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 5.)
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhetõ, vagy Nagykõrös Város honlapjáról
(www.nagykoros.hu) letölthetõ formanyomtatványon. Pályázat benyújtá-

XIII. évfolyam, 25. szám • 2018. június 22.

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik

Kiss Józsefné
sz. Ferenczi-Mészáros Erzsébet
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk dr. Wolf Ferenc háziorvosnak, Nagytiszteletû Szabó Gábor lelkipásztornak és a
SZIGÜ Temetkezési Cégcsoport dolgozóinak.

A gyászoló család
3
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A MI Piacunk!
Az Önkormányzati Hírek kilátogatott a nagykõrösi Piacra, hogy az árusokkal beszélgessünk, hiszen olyan rémhíreket
lehet a facebookon olvasni, melyek minden alapot nélkülöznek. Szinte kivétel nélkül örülnek a fejlesztésnek az árusok,
és ami a legfontosabb, folytatni akarják az eddig végzett tevékenységüket, itt helyben, egy megújult, modern Nagykõrösi
Piacon. Következõ lapszámainkban folyamatosan olvashatnak véleményeket azoktól, akiktõl igazán hiteles információkat kaphatunk a témában.

Torma Lászlóné: „Nagyon örülünk, hogy folytatódik a
Nagykõrösi Piac felújítása. Várjuk, hogy minél elõbb
elkészüljön, bárcsak már ott tartanánk. Teljes mértékben
optimisták vagyunk, maradunk és folytatjuk ugyanezt a
tevékenységet a továbbiakban is. Nagyon remélem, hogy
ezt a fejlesztést a lakosság is pozitívan fogja értékelni,
bízunk a piaci forgalom növekedésében, illetve ha
meghosszabbított nyitva tartással tudunk rendelkezni,
akkor biztosan jobb lesz, akkor már nem csak a multi
cégeket keresik föl, hanem a Nagykõrösi Piacot is. Ez a cél
természetesen, mi mindenképpen szeretnénk részt venni
benne. Én nem hallottam arról, hogy megszûnne a piac, lesz
egy nehezebb fél évünk, de nem fog megszûnni. De a jobb
érdekében ki lehet bírni, vállaljuk, hogy addig kint árulunk
egy ideiglenes helyen, amit biztosítanak a számunkra és
utána a gyönyörû szép, új környezetben folytatjuk.”

Járvás Miklósné: „Optimistán tekintek a piac felújításra.
Bizakodóak vagyunk. Az biztos, hogy szebb lesz, meg
jobb. Bízunk benne, hogy a forgalom is növekedni fog.
Természetesen folytatni szeretnénk a megkezdett munkát.
Nem fog megszûnni a piac, nem, nem. Mi tervezzük, hogy
maradunk és folytatjuk. A lakosság is pozitívan várja,
hiszen az õ érdekükben is fejlõdik a piac. Túl lehet az
átmeneti idõszakot is élni és reméljük, hogy jobb lesz.
Amikor sor került az elõzetes egyeztetésre, ott is több
kérdésre sikerült válaszokat kapnunk.”
Folytatjuk! További nyilatkozatokat olvashatnak
következõ lapszámainkban!
Horváth Tibor

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet
állást hirdet

konyhalány
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
● 8 általános iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, melynek igazolása a
pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy
Julianna gazdasági igazgatónõnél, vagy Kis Szilvia élelmezési
csoportvezetõnél kérhetnek tel: 53/351-761.
A pályázatok benyújtásának módja:
● Postai úton, a pályázatnak a Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet címére történõ megküldésével
(2750 Nagykõrös, Fáskert u. 1.)
● Személyesen
4
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AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTUTALT

558 millió forintot a Víziközmû Társulatnak.
EZ AZ EMBEREK PÉNZE!
Minden tag kapja meg a támogatást!
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester alábbi fölszólalása szó szerint
hangzott el Nagykõrös
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testület május
31-ei ülésén a csatornaüggyel
kapcsolatban,
alábbiakban ezt olvashatják.
„Döntés született az elszámolási eljárás megindításáról. Miért az önkormányzat
nyújtson támogatást, amikor
a számok azt mutatják, hogy
ott kell lennie ennek az öszszegnek? A Víziközmû Társulat megírta, hogy az önkormányzat nem gyakorolhat befolyást a Víziközmû
Társulat mûködése fölött.
Ennek megfelelõen jártunk
el eddig is. Kustár Tamás
küldöttként az önkormányzat érdekeit képviselte, és felügyelte azt, minden a terv
szerint alakul-e. Nehezen tudom elképzelni, hogy nem
tûnt fel képviselõ úrnak az,
hogy nem a terv szerint alakulnak a számok. Az önkormányzat nem tart igényt erre
az összegre, ez a nagykõrösi
embereket illeti meg. Olyan
elõterjesztést és javaslatot
nem támogathat a képviselõtestület, amely alapján ez az
összeg az önkormányzathoz

kerül. Ezzel az összeggel a
Víziközmû Társulat számoljon el és fizesse ki.” – mondta a Víziközmû Társulat részére átutalt közel 558 millió
forint vonatkozásában dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester, nyomatékosítva azt,
hogy az önkormányzat és a
városvezetés eddig is és ezután is a nagykõrösi emberek, a víziközmû tagok oldalán áll, azt a pénzt, amit dr.
Czira Szabolcs polgármester
lobbizott ki, az a tagokat illeti meg.

Hirdetés

TAKARÉK
OTTHON HITEL
THM:

2,26-8,74%

Horváth Tibor

www.patriatakarek.hu

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKÕRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN
FRISS HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL
TALÁLKOZHAT!
TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN!
XIII. évfolyam, 25. szám • 2018. június 22.

Igényelje Takarék Otthon Hitel konstrukciónkat
ingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, felújítására!
2018. 06. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Lakáshitelek: Takarék Otthon Hitel Fix 10 – THM:
5,50 % - 8,74 %; Takarék Otthon Hitel Fix 5 – THM: 4,81 % - 8,02 %; Takarék Otthon Hitel Referencia –
THM 2,35 % - 5,48 %. 2018. július 31-ig befogadott, és 2018. szeptember 30-ig szerződött ügyletekre.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM
mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett
jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű és nem
minsősül ajánlattételnek. A Pátria Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Lakáshitelekre vonatkozó további információk
és feltételek a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a hitelhez kapcsolódó
Hirdetményben találhatóak, amelyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelek számára nyitva álló ﬁókjaiban és a www.patriatakarek.hu weboldalon érhet el. További, részletes információért forduljon a Pátria Takarékszövetkezet munkatársaihoz!
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2018. június 13. – Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NAGYKÕRÖSI REHABILITÁCIÓS
SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELÕINTÉZET

FOTOVOLTAIKUS RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

A NAGYKÕRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ
ÉS RENDELÕINTÉZET –
Kohéziós Alapból és hazai
központi költségvetési elõirányzatból – 118,09 millió forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatást nyert el.
A Támogató a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program (KEHOP) keretén belül „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása központi költségvetési szervek részére” tárgyú
pályázati felhívást tett közzé,
melyen a „Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet fotovoltaikus rendszerének fejlesztése” címmel és
K E H O P- 5 . 2 . 1 1 - 1 6 - 2 0 1 7 00107 azonosító számmal
nyerte el a Kórház a támogatást. A projekt a Széchenyi
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
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2020 program keretében valósult meg.
A Kórház igen jelentõs áramfogyasztással bír, a fenntartási
költségek nagy hányadát teszi ki
a meglehetõsen magas áramfogyasztás, melynek csökkentése
volt jelen pályázat célja. A beruházás keretében az energiatermelést biztosító napelemek az
intézmény Fáskert utcai fõépületének tetõszerkezetén és a Széchenyi téri Belvárosi Rendelõintézet tetõszerkezetén kerültek
elhelyezésre, annak érdekében,
hogy 2018 júniusától az Intézmény villamos energiafogyasztásának jelentõs része megújuló
energián alapuljon. Az elnyert
támogatás a beruházás pénzügyi fedezetének 100 százalékát biztosítja. A projekt keretében a Fõépületre 566 db, a
Rendelõintézetre pedig 156 db,
összesen 194,94 kWp teljesítményû áramtermelõ napelem
került elhelyezésre. A napelemek által termelt energiát az
épület meglévõ villamos hálózatán keresztül az épület fogyasztói használják fel, így a be-

ruházásnak köszönhetõen az intézmény energiafogyasztásának
költségei csökkennek, ami folyamatos, tartósan átcsoportosítható megtakarítást fog eredményezni. Mindezeken felül, az
elnyert európai uniós támogatás nemcsak az épület energiafogyasztás költségeinek csökkenését segíti elõ, hanem annak
környezetbarát mûködését is. A
beruházás ezért környezetvé-

delmi szempontból is jelentõs,
mivel az energia megtermelése
során a környezetterhelés jelentõs mértékben csökken.
Nagykõrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelõintézet
2750 Nagykõrös, Fáskert u. 1.
Tel.: 53/ 351-444,
Fax: 53/ 351-761
email: nkkorh@gmail.com
Honlap:
www.nkkorhaz.adatpark.hu
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Szerintem...
Jelenleg folyik a nagykõrösi piacfelújítás, csarnoképítés, útfelújítás elõkészítése, a lakosság körében a
rekonstrukció híre gyorsan népszerûvé vált. Ezzel kapcsolatban az Önkormányzati Hírek ezen a héten
is interjúkat készített a nagykõrösi vásárlókkal.

Lénárt Andrásné: „Határozottan örülök a piac felújításának. Ráfér a felújítás, különösen a fedett
csarnokrész fontos, annak
nagyon örülök. Meg az is
jó, hogy a környezõ városi
utcák is megújulnak, így a
közlekedés is kényelmesebb lesz. Persze, természetes, minden nagyon jó lesz.
Mindenfélét vásárolok,
amikor kijövök a piacra,
zöldségeket, de ha úgy van,
a turkálóban is szétnézek.
Én természetes, hogy a helyi piacon, a helyi eladóktól vásárolok és minden
piacos napon kijövök.”

Ragó Sára: „Örülök neki,
hogy folytatódik a piac
felújítása. Az nagyon jó
lesz, hogy fedett csarnok
lesz. Kerékpárral közlekedünk leggyakrabban, annak is örülünk, hogy a
környezõ utcák megújulnak. Minden reggel itt jövünk az iskolába, ide jár a
fiam. Egy héten kétszer
biztosan kijárunk vásárolni, itt vesszük meg a zöldséget meg mindent, ami a
konyhára kell. Fõleg a
nagykõrösi eladóktól vásárolunk. A csarnok sokkal kényelmesebb lesz,
mert rossz idõ esetén is ki
tudnak jönni az árusok is,
és mi is.”

Ivkovity Ferenc: „Már régen meg kellett volna újítani. Szükséges, igen. Olvastam a csarnokról az újságban. Ki szoktam jönni,
nézelõdni, hogy mozogjak, a mozgás miatt sokszor kijövök a piacra. Jó
lesz, ha elkészül, beszéltem olyan árussal, aki azt
mondta, már akkor meg
kellett volna csinálni, amikor a belsõt csinálták. Az
utcák felújítása nagyon
kell, jó, ideje volna.”

Tóth János: „Hallottam,
hogy folytatódik a felújítás,
korábban félig felújították,
most folytatódik, akikkel
beszélhettem,
örülnek,
hogy fedett, fûtött lesz. Biztos, hogy jó lesz, ha a környezõ (városi fenntartású –
a szerk.) utcák megújulnak.
Hetente egyszer legalább
kijövök a piacra, mint 77
éves. Mindent be tudok
szerezni itt, ami szükséges.
Van egy pici kertem, de ami
ott nem terem meg, azért
elszaladok ide, a Nagykõrösi Piacra és megveszem és
továbbra is itt fogok vásárolni.”
Horváth Tibor
Fotók: Lõrinczy Veronika

Zsûrizték a möggyes süteményeket

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégiumban nyári

gyakorlatukat töltõ cukrász diákok készítették el
azokat a jobbnál jobb
möggyes süteményeket Fekete Fanni szakoktató vezetésével, melyeknek receptjei a Möggyfesztivál receptversenyére érkeztek be
a szervezõkhöz.
A finomságokat szakszerû zsûri bírálta 2018. június 18-án, köztük Turi Tibor, a zsûri elnöke, munkaközösség vezetõ, pékmester; továbbá Tóth Kriszti-

na, a Cukrász Tanmûhely
vezetõje, de a zsûrizésben
részt vett dr. Czira Szabolcs
Nagykõrös város polgármestere és a Polgármesteri
Kabinet két tagja is.
Az eredmény megszületett, mely korántsem volt
könnyû döntés. Ha kíváncsi, hogy melyik sütemény
volt a nyerõ, feltétlenül látogasson ki június 22–23-án
a Möggyfesztiválra, a Cifrakertbe, ahol Ön is megkóstolhatja.

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!
XIII. évfolyam, 25. szám • 2018. június 22.
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TISZTELGÉS
A HÕSÖK ELÕTT:

Köszöntés

63 új nevet vésnek
az emlékmûre

A Nagykõrös Városi Nyugdíjas Egyesület nagy szeretettel köszöntötte 80 és 90 éves tagjait – tudtuk meg Sóber Emmától.

SZIRÉNA
Tesco áruházból lopott kozmetikumokat egy férfi

A nagykõrösi Hõsök terén a
Hõsök Emlékmûve hátsó falára két új tábla kerül, melyre a napokban 63 új nevet
vésnek fel gondos kezek, ezzel is adózva a nagykõrösi
hõsök emléke elõtt. Képünkön az emlékmûvön az elõkészítés nyomai jól láthatók.
A Hõsök Emlékmûve Zala
György szobrászmûvész híres alkotása, a carrarai már-

ványszobrot az I. Világháborúban elesett 997 nagykõrösi polgár tiszteletére emelték
1927 júniusában. Most
újabb 63 hõs nevét vésik fel.
A táblák június 29-ére
lesznek készen, amikoris délelõtt 9.30 órakor a Hõsök
terén ünnepélyes keretek
közt avatják fel Arany János
és családjának bronzszobrát.
LV

A Nagykõrösi Rendõrkapitányság vádemelési javaslattal
fejezte be a nyomozást.
Kisebb értékre elkövetett
lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatott
eljárást a Nagykõrösi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya
Ny. Martin 22 éves geszterédi
lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi, 2018. április 6-án 20.00 óra körüli idõben az egyik nagykõrösi áruházból egy különleges anyaggal kibélelt, a termékek eltulajdonításának megakadályozására szolgáló áruvédelmi

kapu érzékelõit blokkoló táska használatával kozmetikai
termékeket tulajdonított el
85.970 Ft értékben. Azonban
a cselekményt észlelõ biztonsági õr õt visszatartotta, így
az okozott kár teljes egészében megtérült.
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt
Ny. Martin ellen befejezte a
nyomozást és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési
javaslattal megküldte a
Nagykõrösi Járási Ügyészségnek.

A Nagykõrösi Rendõrkapitányság híreit keresse
a www.nagykoroma.hu oldalon!

Hirdetés

Nagykõrösi székhelyû széles termékskálával
rendelkezõ gépgyártó vállalathoz keresünk
CAD szoftvereket használni tudó
kezdõ vagy gyakorlattal rendelkezõ tervezõ
gépészmérnök végzettségû munkatársat.
Önéletrajzokat az agisz@agisz.hu-ra várjuk.
Továbbá felvételre keresünk lakatos szakmunkást.
Jelentkezni
az 53/550-280-as telefonszámon lehet.
8
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ÚJ GASZTROÉLMÉNYEKKEL VÁR
A TímárHáz

azóta is egymást váltják a vendégek.
ÖH.: A kínálatban
sok a kuriózum a kávéktól kezdve akár a
borokig, pontosan
milyen
gasztroélmény várja az ide betérõ vendégeket?

Fotó: Radics János

Újra megnyitott Nagykõrösön a TímárHáz, mely június
7-e óta ismét várja vendégeit
különleges gasztroélményt
nyújtva a betérõk számára.
A modern, ugyanakkor a
múlt értékeit õrzõ ’vintage’
stílusú helyiségben egyedi
ízek világában merülhetünk
el, így közelebb kerülhetünk
a kávé gasztro kultúrájának
felfedezéséhez. A részletekrõl
Holló Róbert tulajdonost
kérdeztük.
ÖH.: A megnyitót követõen
milyen visszajelzéseket kapott
eddig?
Holló Róbert: Már a június
6-ai megnyitó várakozásaimon
felül sikerült, persze számítottam az érdeklõdésre, de a látogatók száma felülmúlta a képzeleteimet. Hálás vagyok, hogy
mindenki támogatóan lépett
fel, a visszajelzések is pozitívak
voltak, s az érdeklõdés a megnyitót követõen sem csökkent,

Holló Róbert: A kiváló minõségû kolumbiai új hullámú kávé kissé
gyümölcsös ízét is megkóstolhatják, de a kínálatban az olaszosabb pörkölésû Espresso
Blend kávé is megtalálható,
amely egy brazil és indiai kávékeverékek. Terveink között
szerepel, hogy a választékot
bõvítjük, mindig lesznek új kávék, új ízek. A limonádé is nagyon vonzó a vendégek számára, mely napról napra új
ízvilággal vár mindenkit. A
naplementét követõen természetesen elõkerülnek a szintén
kuriózumnak számító kézmûves sörök is, hiszen egyedi
ízvilágot nyújtanak, nagyon
közkedvelt közülük pl. a megygyes, szilvás vagy a málnásbúza sör. Kiemelném, hogy a
már ’Év Söre’ díjat is elnyert
Békésszentandrási Sörfõzde söreit kínáljuk. Boraink is a magasabb színvonalat képviselik, s
ez a paletta is folyamatosan bõvülni fog majd az igényeknek
megfelelõen. A híres magyar
termékeink között jelenleg

XIII. évfolyam, 25. szám • 2018. június 22.

Fotók: Erdei Krisztián

megtalálhatóak a villányi,
szekszárdi, egri, valamint a budai borvidék borai is, továbbá
a legmagasabb minõségû szeszes italokkal is várjuk kedves
vendégeinket.
ÖH.: A választékban különleges helyet foglal el a kávé. Hogyan fogadták eddig a nagykõrösiek az Ön által kezdeményezett új kávékultúra elindítását?
Holló Róbert: Úgy érzem,
hogy Nagykõrös befogadó egy
új kávékultúra elindításához,
mindenki pozitívan reagált eddig az új ízek világára, szívesen
kóstolják meg a hagyományostól eltérõ különleges, egyedi
kávékat is. Napközben a kávézás folyamatos és a limonádékat is nagyon szeretik. Napról
napra megújuló ízvilággal várunk mindenkit.
ÖH.: Azon felül, hogy egyedi
ízvilággal várja vendégeit, mi-

lyen kulturális programokkal
készül?
Holló Róbert: A nyár folyamán többször szervezek majd
borkóstolókat, ahol egy-egy
borászat termékeit kóstolhatják majd meg a jelenlévõk, az
elsõ élõzenés kertkoncertünkre
pedig most, június 22-én kerül
sor, ahová fellépõt is hívtunk.
Továbbá szervezek majd irodalmi esteket, akusztikus koncerteket, grill partikat és különféle tematikus esteket, pl.
latinzenés retro partit is, de a
programokról és mindig megújuló termékeinkrõl folyamatosan találhatnak információkat a TímárHáz facebook közösségi oldalán.
Egy stabil, de folyamatosan
megújuló vendéglátó helyiséggé szeretnénk válni Nagykõrös
kulturális életében.
Lejegyezte: Beretvás Judit
9
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NAGYKÕRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI II.

A tanév végéhez közeledvén az idei évben is elismerõ oklevelet vehettek át a
városunk iskoláiban tanuló azon diákok, akik Nagykõrös hírnevét nagyszerû
tanulmányi vagy sportteljesítményükkel öregbítették. A több mint húszéves
hagyomány nyomán az
idén is több száz diák vehette át dr. Czira Szabolcs
polgármestertõl az egyéni,

illetve csapatban elért kimagasló teljesítményéért
járó elismerést. Lapunk az
idei évben is iskolánként
közli a kiváló diákok névsorát.

zés; Balogh Nóra: Városi futóverseny Városi I. helyezés
Gratulálunk!

Ebben a lapszámban a Nagykõrösi Kolping Katolikus Általános Iskola kiváló diákjai
szerepelnek:
– Pintér Szabina: Megyei
rajzverseny Megyei I. helye-

Ebben a lapszámban a Dalmady Gyõzõ Óvoda, Általános Iskola és EGYMI kiváló
diákjai szerepelnek:
– Balog Dzsenifer Alexandra: Pest Megyei Diákolimpia

❋❋❋

2018. június 25.; 26.
17 óra Merülés a Szerelembe
19 óra Jurassic World:
Bukott Birodalom

MÛSOR
2018. június 24.
15 óra Kutyaparádé
(szinkronizált, színes amerikai – angol kalandfilm)
17 óra Merülés a Szerelembe (szinkronizált, színes német-

francia-spanyolamerikai romantikus dráma)
19 óra Jurassic World:
Bukott Birodalom
(szinkronizált, színes, amerikai spanyol kalandfilm)

2018. június 28.
17 óra Merülés a Szerelembe
19 óra Jurassic World:
Bukott Birodalom

Úszóbajnokság 50 m-es mellés hátúszás Megyei I. helyezés; Bátor Szilvia: Pest Megyei
Diákolimpia I. korcsoport
mezei futóbajnokság Megyei
I. helyezés, Pest Megyei Diákolimpia II–IV. korcsoport
svédváltó Megyei II. helyezés,
Pest Megyei Diákolimpia III.
korcsoport kislabda hajítás
Megyei III. helyezés
Gratulálunk!

2018. június 29.;30.
15 óra Kutyaparádé
17 óra Vissza a gyökerekhez (szinkronizált,
színes francia vígjáték)
19 óra Sicario 2. – A
Zsoldos (szinkronizált, színes
olasz-amerikai
akcióthriller)

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

Hirdetés
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Amerikában az egyszeri földesurat bíróság elé állítják házi készítésû whisky
árusításáért. A tárgyaláson az ügyvéd felállítja a vádlottat és az esküdtekhez
fordul:
– Nos, hölgyeim és uraim, nézzék csak jól meg az ügyfelemet. Tényleg úgy
néz ki, mint aki képes eladni a whisky-t, ha van neki otthon?

ÚJABB LEBUKÁS:
ZÁGRÁB AZT HAZUDTA, 2009-BEN VÉGLEG
SZAKÍTOTT A PÁRTPOLITIKÁVAL...
Zágráb Nándor folyamatos
hazudozásai (többek között
a Gyopár úti garázsok elbontásával riogatás, új
nagykõrösi konzervgyár behazudása, piac megszûnésével való hergelés vagy éppen
a Dalmady iskola áron aluli
értékesítésével való aljas
kampány) után itt az újabb
lebukás. Egy korábbi választási szórólapján Zágráb Nándor azt állította, õ 2009-ben
végleg szakított a pártpolitikával. Õ jelenleg a helyi Jobbik elnöke... „Nagyon hiteles ember” – mondta rá utalva a polgármester a május
végi testületi ülésen. Zágráb
Nándor meg is magyarázta,
miért szakított a pártpolitikával 2009-ben: „mivel azt
érzékeltem, hogy a pártok

által meghirdetett célok és a
valós tetteik egymással
szemben állnak.” Furcsa,
hogy ezután, mint a Jobb
Nagykõrösért Egyesület elnöke õ pont ugyanezt csinálta: a meghirdetett célja az új
nagykõrösi
konzervgyár
volt, viszont semmit nem
tett érte és így lett csak egy
példátlan hazugság belõle.
Lehet, hogy nem a pártokkal
van a baj, ahonnan Zágráb
kibukott, hanem magával
Zágráb Nándorral, el kellene egy kicsit ezen gondolkodni.
Lehet, hogy itt volna az
ideje, hogy Zágráb Nándor a
folyamatos hazudozás szokásával szakítson, vagy ha ez
már nem megy, mert képtelen rá, akkor legalább az új

Képünk illusztráció, forrás: Zágráb Nándor kampánykiadványa

nagykõrösi konzervgyár átadási szalagját szakítsa át,
amit õk ígértek/hazudtak be
a választóiknak. Itt az ideje,
hogy teljesítsék, amit ígértek...
NÉZZE MEG A SZEMBESÍTÕ VIDEÓT AZ ÖN-

KORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN,
ZÁGRÁB NÁNDOR HELYI
JOBBIK
ELNÖK
ÚJABB
VERESÉGET
SZENVEDETT AZ IGAZSÁG ELLEN!
Horváth Tibor

Épül-szépül a múzeum

Folyamatosan dolgoznak a
szakemberek a múzeum teljes megújításán, jelenleg a
fõbejárati lépcsõ lehelyezé-

se, építése zajlik. A munkálatokat dr. Czira Szabolcs
polgármester is megtekintette. Napról napra szebb

XIII. évfolyam, 25. szám • 2018. június 22.

lesz az épület, a csodaszép
kovácsoltvas kerítés már
méltón tükrözi az elképzeléseket.

Tekintsék meg az errõl készült videónkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös
facebook oldalán!
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Elballagtak
a végzõs diákok

Önkormányzati Hírek

Rákóczi Iskola ballagási ünnepsége

Az elmúlt hétvégén elballagtak a
nagykõrösi általános iskolák 8.
osztályos tanulói. Képeinken a
Nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, valamint a Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai búcsúznak.
„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,/
S minden elérhetõ,/Ha van benned
bátorság,/
Remény, s szeretni erõ.”

(Goethe)
Minden végzõs diáknak sok sikert
kívánunk a továbbtanuláshoz!

Kossuth Iskola ballagási ünnepsége

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek Nagykõrös Facebook oldalunkon,
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377
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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

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2018. június 18-tól
KÕRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 7/B
Tel.: 53/353-598

Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér

2018. június 25-tõl
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.
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2018. június 23-24-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023;
06-20/978-27-40
2018. június 30-án
és július 1-jén:
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725;
06-20/375-77-50
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Határtalanul kirándulás

A Nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános Iskola 75 diákja
Határtalanul kiránduláson
vett részt Horvátországban
2018. május 30-tõl június 2ig. Csodálatos utazásra indultunk, hiszen a busz sem
mindennapi extrákkal volt
felszerelve. Horvátország régi magyarországi, magyar
lakta területének megismerése volt a cél. Megnéztük a

még meglévõ mûemlékeket,
várakat, épületeket, szobrokat. Meglátogattunk egy
tengeri kikötõt, hiszen még
alig láttak néhányan kikötõt.
Delfinekkel találkoztunk a
tengeri hajókázás során.
Megismerkedtünk horvátországi magyar anyanyelvû iskolás tanulókkal, megnéztük
az iskolájukat. Megkóstoltuk
az igazi népi ételeket, ízei-

ket, néphagyományaikkal
megismerkedtünk. Megnéztük a Plitvicei tavakat is, hiszen ritka természeti csoda.

Felejthetetlen 4 nap volt ez a
kirándulás.
Jeruskáné Berényi Erzsébet
szervezõ

Hirdetés

Hirdetés
Nyiri Húsbolt Kft.
*NRRTSG+ T 
NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00
14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ! jún. 19–23.
Csontos tarja
990,-/kg
Grill kolbászok 1690,-/kg
Sült pörc
1890,-/kg
Sertéscomb
970,-/kg
Faros csirkecomb 399,-/kg
Házi parasztkolbász 1690,-/kg
Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

!@MJJēQSXēU@KHRkYDSGDSũ
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PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

3999 Ft

7999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
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Visszatekintés filatelista emlékek által a
A második világháború után
(amire már volt rálátásom)
Nagykõrös városa 1968-ban

ünnepelte alapításának 600
éves, majd 1993-ban a 625
éves évfordulóját. A 1968.

1-1

augusztus 18-i ünnepségen,
a Szabadság téren jelen volt
Losonczi Pál, az elnöki tanács elnöke is. 1968. augusztus 20-25 között a Városi Bélyeggyûjtõ Kör megtartotta a X. bélyegkiállítását. Ezzel kapcsolatban rendelkezem néhány emlékkel,
melyet itt közre adok.
Meghívó elõlapja (1.), évfordulós emlékboríték (2.)
és levélzáró bélyeg (3.) .
Folytatatás a 15. oldalon!

1-2

3

2

1-3

MEGHÍVÓ
Nagykõrös Város Önkormányzata és a Magyar Bélyeggyûjtõk Országos Szövetsége tisztelettel meghívja Önt a

HUNFILA 2018 – 650 ÉVES ARANY JÁNOS VÁROSA, NAGYKÕRÖS
ORSZÁGOS BÉLYEGKIÁLLÍTÁS – MEGNYITÓ ÜNNEPSÉGÉRE
A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumba (2750 Nagykõrös, Ceglédi út 24.)

2018. június 29-én, 12 órára.
Dr. Czira Szabolcs

Polgármester
Nagykõrös Város Önkormányzata

Dunai Péter

Elnök
Magyar Bélyeggyûjtõk Országos Szövetsége

A kiállítás 2018. július 1-jén 14 óráig tekinthetõ meg.
14

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

v

25-14_15.qxd

a

2018.06.20.

11:41

Page 15

város korábbi két évfordulós ünnepségére
Folytatás a 14. oldalról…
A kiállításon alkalmi posta
mûködött és emlékbélyegzõt
használt. Minden helyi szervezet gyûjtõ emléklapot kapott (4.). Az évfordulós tagsággal rendelkezõk külön
emléklapot is kaptak (5.). A
kiállítás fõvédnöke S. Hegedûs László (helyi országgyûlési képviselõ, agrárszakember, aki nyugdíjas korában
gazdálkodott is) volt. A véd-

nökök sorában volt a Posta,
a Városi Tanács, a Konzervgyár és a MABEOSZ. Anyagilag a városi tanács és a
Nagykõrösi Konzervgyár támogatta a kiállítást.
A bélyegkiállítás nívós megrendezése elismeréséül a Városi Bélyeggyûjtõ Kör „Gazda Gyula” Vándordíjban részesült (6.).
A város 625. éves ünnepsége a városközpontban került megtartásra 1993. július
8-án jelentõs számú lakossági részvétel mellett, melyen vendégként
jelen volt Göncz
Árpád köztársasági elnök is. Az eseményekhez kapcsolódóan bélyegkiállításra nem ke-

rült sor. (Az akkori polgármester, Kis János kezdeményezte, de a körök nem éltek
a lehetõséggel.) A város alkalmazott emlékbélyegzõt,
(úgynevezett gumibélyegzõ)
ezzel mutatok be néhány levelet (7-8.).
A város 650 éves évfordulós eseményeit színesítve jelentõs lesz a 2018. június
29-július 1. között az Országos Hunfila bélyegkiállítás
és a 91. bélyegnap, melynek
tiszteleti fõvédnöke Áder János köztársasági elnök, fõvédnökei dr. Czira Szabolcs
Nagykõrös polgármestere és
Illés Zoltán, a Magyar Posta
Zrt. elnök-vezérigazgatója.
A Posta bélyegkiadásokkal
fog emlékezni és a kiállítás
helyszínén alkalmi posta fog
mûködni. Mindhárom na-

pon más-más emlékbélyegzõ
használatával. A jelenlegi
forgalmi 120 forintos és az
elsõbbségi 155 forintos bélyeg városi nevezetességeket
fog ábrázolni, úgyszintén a
bélyegblokk is. (Egyéb kiadványok is lesznek.)
A kiállítás a Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakközépiskolában kerül megrendezésre, mely idén ünnepli
alapításának 65. évfordulóját. A fõ filatelista eseményt
megelõzõen nyílt meg június 3-án a Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központ
Rácz József Galériájában a
fiatalok érdeklõdésének felkeltését célzó bélyegbemutató.
Dr. Varga András
helyi bélyegkör elnöke
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Szépkorú
köszöntése
Szeretõ családja körében kilencvenedik
születésnapja alkalmából köszöntötte
dr. Czira Szabolcs polgármester Szél
Dénes Ferencné sz. Tóth Rozália nénit.
A városvezetõ átadta részére az Orbán
Viktor Miniszterelnök Úr jókívánságait tartalmazó emléklapot, s városunk
közösségének nevében is jó egészséget
és sok boldogságot kívánt. Isten éltesse
az ünnepeltet!
Tekintse meg további képeinket
az örömteljes eseményrõl
az Önkormányzati Hírek Nagykõrös
facebook oldalán!

Názáreti Örömhír

A Váci Egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek hálaadó ünnepi szentmisét tartottak a Székesegyházban 2018.
június 9-én, „Közös hálaadás az összetartozás jegyében”
címmel.
A szentmisét Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta.
A váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fõhatósága Horváth Dénesné T. Nagy Ágnest, a nagykõrösi Názáret Római
Katolikus Óvoda intézményvezetõjét 26 éves lelkiismeretes
vezetõi munkájáért Te Deum-i életmûdíjjal jutalmazta.
Gratulálunk az elismeréshez!

E M L É K E Z Z Ü N K E GY Ü T T !
A kuláküldözés idején tönkretett
magyar gazdák emléknapja

A Magyar Országgyûlés a
kuláküldözés idején tönkretett magyar gazdák emléknapjává nyilvánította június
29-ét, Péter-Pál napját,
amely a hagyomány szerint
a betakarítás kezdete, „a
parasztság ünnepe”. Határozatában az Országgyûlés
elítéli a kommunista diktatúra idején a magyar közép-

parasztsággal szemben tanúsított kegyetlen üldöztetést és megkülönböztetést.
Nagykõrösön és környékén is rengeteg család volt
érintett, sokan estek áldozatául a kuláküldözésnek.
Emlékezzünk
azokra,
azon családokra néma fõhajtással, akik megélték az
üldöztetés borzalmait.

