
1XII. évfolyam, 32. szám • 2018. augusztus 10.

XIII. évfolyam 32. szám 2018. augusztus 10.  Ingyenes információs lap

Szeretettel várjuk Kedves Mindnyájukat, 
ünnepeljünk együtt augusztus 20-án!

További részletek www.nagykoros.hu oldalon!

Folytatódott a városi 
bölcsőde felújítása

A nyári felújítások idén nyá-
ron is folytatódtak a városi 
fenntartású intézményekben. 
Előző lapszámunkban már ol-
vashattak arról, hogy a Városi 
Óvoda tagóvodáiban milyen 
fontos fejlesztések valósulhat-
tak meg. Idén a Városi Bölcső-
de épületének és belső tereinek 
felújítása is folytatódhatott. 
Erről Bugya Lászlót, a Nagykő-
rösi Humánszolgáltató Központ 

intézményvezetőjét kérdeztük, 
aki a Kárász utcai bölcsőde 
épületében körbevezetve büsz-
kén mutatta meg az elkészült 
fejlesztéseket. Képeinken lát-
hatják a felújított csoport-
szobákat, a tágas és hófehér 
mozgáskorlátozott mosdót, 
illetve az akadálymentesített 
bejáratot. 

 Lapozzon tovább! 
Folytatás lapunk 9. oldalán!

 Dr. Czira Szabolcs városunk 

polgármestere és Simon Já-

nos, a nagykőrösi EU-ÉPÍ-

TŐ Kft. vezetője augusztus 

8-án, szerdán, a döntést 

követően írták alá a Nagy-

kőrösi Piac kivitelezésére 

vonatkozó szerződést, így 

hamarosan ténylegesen el-

kezdődnek az építési mun-

kák, fölvonulnak a munka-

gépek és a szakmunkások. 

Arról, hogy ki végezheti el 

a piac építési munkálatait, 

az önkormányzat szakbi-

zottsága döntött zárt ülés 

keretében. 

Horváth Tibor

MÁSODIK LETT SZATMÁRI ANDRÁS 
A MEGYEI DÖNTŐBEN! GRATULÁLUNK!

A Pest Megyei Rendőr-főkapitány-

ság Megyei Baleset-megelőzési Bi-

zott ság 2018. augusztus 2-án ren dez-

te meg a Balesethelyszínelő Szakmai 

Verseny megyei döntőjét Gödöllőn.

II. hely: Szatmári András r. fő-

törzsőrmester (Nagykőrösi Ren-

dőrkapitányság)

Az első két helyezett fogja kép-

viselni Pest megyét a 2018. szep-

temberi országos döntőn, Nógrád 

megyében. 

Forrás, bővebben: http://hirpress.

hu/index.php?pg=cikk&id=58556

Szatmári András az 

Önkormányzati Híreknek 

nyilatkozott, melyet elolvashatnak 

lapunk 9. oldalán!

Fotó: Szigetváry Zsolt

FOLYTATJUK!
ALÁÍRTÁK A SZERZÔDÉST,

INDUL A PIAC KIVITELEZÉSE!
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Gyász
Veszprémi Jánosné sz. Utasi Ilona (1940)

Búz Istvánné sz. Zombori Ilona (1929)

Vincze Sándorné sz. Besenyei Terézia (1936)

Sallai Lászlóné sz. Szecsei Rozália (1931)

Kóródi Mártonné sz. Varga Rozália (1924)

Megemlékezés
SALLAI FERENC

halálának 1. évfordulójára

A múltba visszanézve valami nagyon fáj,
Valakit keresünk, aki nincs közöttünk már,

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök fájdalom és a szeretet.

De ő nekünk soha nem lesz halott,
A jók örökké élnek, mint a csillagok.

Fájó szívvel emlékezik rád,
Szerető feleséged, Gyermekeid és családjuk.

2010-hez képest 765 ezerrel 
nőtt a foglalkoztatottak 
száma Magyarországon

A 2010-es adatokhoz képest 

765 ezerrel nőtt a foglalkozta-

tottak száma Magyarországon, 

közülük 610 ezren az elsődle-

ges munkaerőpiacon helyez-

kedtek el – mondta pénteken 

Simon Attila István, a Pénz-

ügyminisztérium foglalkozta-

tásért felelős helyettes állam-

titkára a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) legfrissebb ada-

taira reagálva.

A KSH pénteki közlése szerint 

a foglalkoztatottak átlagos létszá-

ma 4 millió 475 ezer volt az ápri-

lis-júniusi időszakban, 55 ezerrel 

több, mint egy évvel korábban. 

Ugyanebben az időszakban 3,6 

százalékosra esett a munkanél-

küliségi ráta, amely egy év alatt 

0,7 százalékponttal csökkent. 

 A helyettes államtitkár szerint 

a rendszerváltás óta nem dol-

goztak ennyien az országban, 

a munkanélküliség pedig törté-

nelmi mélypontra csökkent.

Hozzátette, hogy az Euró-

pai Unióban Csehország áll az 

élen, ahol a munkanélküliségi 

ráta nem éri el a 3 százalékot, 

azt követi Németország (3,4 

százalék), Magyarország pedig 

Lengyelországgal halad fej-fej 

mellett a 3,6 százalékos munka-

nélküliségi rátával.

Simon Attila István szólt arról 

is, hogy az elsődleges munkaerő-

piacon dolgozók száma egy év 

alatt 100 ezerrel nőtt, akik közül 

minden második ember az épí-

tőiparban, minden harmadik a fel-

dolgozóiparban tevékenykedik.

Az elmúlt 8 évben a verseny-

szférában munkát vállalók 40 

százaléka a feldolgozó iparban, 

10-10 százaléka az építőiparban, 

illetve a humán egészségügy és 

szociális ellátásban, 7 százalékuk 

pedig a mezőgazdaságban he-

lyezkedett el.

A helyettes államtitkár fel-

idézte, hogy a múlt héten az 

Országgyűlés által elfogadott 

2019-es költségvetés a bizton-

ságos növekedést tűzte ki cé-

lul. Kiemelte, hogy a hatéves 

bérmegállapodás értelmében 

jövőre újabb 2 százalékpont-

tal, 17,5 százalékra csökken 

a munkaadókat terhelő szociá-

lis hozzájárulási adó (szocho), 

amennyiben az idén 6 száza-

lékos lesz a reálbérnövekedés 

a versenyszférában. A szocho 

2 százalékpontos mérséklésé-

nek következtében 130 milli-

árd forint marad a vállalkozá-

soknál, amit ők bérfejlesztésre 

fordíthatnak.

A kormány azon dolgozik, 

hogy Magyarországon megvaló-

suljon a teljes foglalkoztatás, va-

lamint, hogy mindenki aki akar, 

az olyan munkát tudjon vállalni, 

amelyért tisztességes bérezésben 

részesül – hangsúlyozta a helyet-

tes államtitkár.

(MTI)
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Energiatakarékos, környezetkímélő technológiára
pályázik Nagykőrös a helyi piac felújítása kapcsán

Mint lapunk arról beszámolt, 

megújul a nagykőrösi piac, 

melyre a város egy kormány-

határozat alapján nyert el tá-

mogatást. A kapott 600 millió 

forintos összegből nem csak 

az új, fedett őstermelői pi-

accsarnok épül meg, hanem 

a környező utcák rekonstruk-

ciója is megvalósul.

A szakbizottság a közelmúlt-

ban döntött arról, hogy egy új-

on nan kiírt pályázaton is részt 

vesz Nagykőrös, melyben lehe-

tőség van a piacot érintő újabb 

fejlesztésekre is forrást találni.

Amennyiben kedvezően bí-

rál ják el a pályázatot, energiata-

ka ré kos, környezetkímélő nap-

elem rendszert is telepítenek 

a területre. Így még az eddigi ter-

veknél is gazdaságosabban lehet 

majd üzemeltetni a létesítményt.

 LV

Egyre nagyobb lelkesedéssel 
és örömmel várja a lakosság 

az új piaccsarnokot!

Interjúalanyaim rendsze-
res pi ac lá to ga tók, és nagyon 
örülnek annak, hogy meg-
épül az új piaccsarnok. 

Szöllősi Lajosné (képün-
kön balra): „Már nagyon 
régen kellett volna! Azt gon-
dolom, hogy igenis haladni 
kell a korral! A lényeg, hogy 
szép legyen, kulturált. Én 
nagyon örülök annak, hogy 
megújul a nagykőrösi piac. 
Minden piacnapon jövök,  
ismerősek az eladók. Jó a kí-
nálat! Sokat utazom, látom, 
hogy máshol milyen szépségek 
vannak, örülök annak, hogy 
Nagykőrös is ilyen gyönyörű 
lett.”

Pintyéné Bocskai Éva: 
„Nagyon örülök, hogy fel-
újítják a piacot, minden nap 
figyelem, hogy hogyan halad-
nak. Azt gondolom, hogy nem 
lehet leragadni, fejleszteni kell. 
Örülök annak, hogy erre is 
odafigyelnek. Ha kész lesz az új 
csarnok, akkor kulturált körül-
mények közt vásárolhatunk. 
El kell mondanom, hogy na-
gyon szép lett a park, a Hősök 
tere is. Sokat gyönyörködöm 
benne. Ez a város lelke, az 
ilyen fejlesztések. Minden pi-
acnapon én is körbe nézek. Na-
gyon várom, hogy kész legyen 
az új piacunk.”

Lejegyezte: LV

Hét kérdése(i)
Mindenük a botránykeltés?! Megszokott, ha egy fejlesztés, építés indul Nagykőrösön, sikeressé váló kezdeményezéseket támogat 

a város, azt egy szűk kör rögtön támadja, fogást keres rajta, megpróbálja megkeseríteni. Többek közt élharcos ebben „tóba”, 

azaz Tóth Barna, aki a közelmúltban éppen a Nagykőrösi Református Egyházközség temető útburkolat felújításának támogatá-

sa adott 800 ezer forintos önkormányzati támogatást vette célba. Mintegy visszásságot sejtetve teszi fel a kérdést: „nem kellett 

volna ezt a képviselőtestülettel elfogadtatni?” Pedig, mint az nyilvános adat, a 800 forintról döntött a képviselő-testület! Valóban 

ennyire fontos a botránykeltés „tóba” számára, hogy még a református temető útburkolat felújításának ügyénél is képes valót-

lanságokkal támadni? Valóban semmi sem szent neki(k)?

Ábrahám Tibor bérfirkászai 

olyan k érdéseket tesznek fel, 

melyek eleve hazugságon 

alapulnak. Azaz már akkor 

hazudnak, amikor kérdez-

nek… „Az elmúlt 5 évben 

hogyan változott Nagykő-

rös lakosságszáma, miért 

csökkent annyira?”- kérdezi 

a bérfirkásznő KZSBT.

Ezzel szemben az igaz-

ság az, hogy a KSH sta-

tisztikai adatbázisa szerint 

növekszik a lakosság szá-

ma, tehát nem hogy „any-

nyira” nem csökkent, de 

semennyire nem. Tények, 

KSH adatbázisa:

Utoljára korábban 1970 

és 1980 között nőtt a város-

ban a lakosság száma, azó-

ta folyamatosan csökkent, 

egészen 2015-ig, amiko-

ris + 0,37 %-os növekedés 

következett. 2017-ben év 

elején a nepesseg.com ada-

tai szerint 23.872 lakos élt 

a városban. 2017 év végén 

már 23.935 volt az állandó 

lakosság száma a KSH adatai 

alapján. A kedvező tenden-

cia folytatódik, mert a leg-

újabb adatok szerint 2018 év 

elején 23.962 fő élt Nagykő-

rösön. Amennyiben ezek az 

adatok, tények valakit, aki 

nagykőrösi lakos, bosszan-

tanak, felidegesítenek, akkor 

ott már nagyon nagy a baj. 

Aki szereti Nagykőröst, és 

tenne az itt élőkért, soha nem 

kapna dührohamot azért, 

mert nő a lakosságszám. Vé-

leményem szerint ezt csak 

eltorzult értékrendű embe-

rek teszik.

Forrás: nepesseg.com

Lőrinczy Veronika

Fáj Ábraháméknak, 
ha nő a lakosságszám 

Nagykőrösön?
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Jelenleg nagy a ver-

seny, ez is mutatja, hogy 

Nagykőrös nem szű-

kölködik jobb nál jobb 

fagylaltozókban, me-

lyek az ilyenkor nyáron 

mannaként jól eső hideg 

nyalánkságot kínálják 

kicsiknek és nagyoknak. 

A www.nagykorosma.

hu oldalon az elmúlt évek hagyo-

mányainak megfelelően ismét 

lehet szavazni a kedvenc helyi 

fagyisra. Mintegy 200 szavazat 

után vezet a Fodor fagyizó, máso-

dik a Vanila & Gelarto, 

harmadik helyen áll az 

Adria, negyedik a Kis 

Pipa. A verseny nagyon 

szoros, még simán meg-

fordítható az eredmény. 

Szavazzon Ön is, 

mondja el véleményét 

a hűsítő nagykőrösi 

finomságokról! Küld-

jön nekünk képet, ha hódolnak 

fagylaltozási szenvedélyüknek, 

szeretettel várjuk:  sajto@nagy-

koros.eu

Lőrinczy Veronika

A Károli Gáspár Református Egye-
tem Főiskolai Karán Nagy kő rö sön 
szeptembertől meg újult környe-
zetben várják a hall ga tó kat, és új 
szak is indul a diá kok örömére. 
Dr. Szenczi Ár pád, a tanítóképző 
Főiskolai Kar dékánja lapunknak 
adott in ter jú já ban elmondta, hogy 
a karra idén több, mint ezer fő je-
lentkezett, a kapacitás 400 hallgató 
felvételét tette lehetővé. A vonat-
kozó kormányrendelet értelmében 
megszűntek régi szakok, de több új is 
választható volt helyette. Így új szak 
a Csecsemő és kisgyermek nevelő 
diplomás képzés BA, mely oklevelet 
ad a bölcsődékben dolgozóknak, ott 
munkát vállalóknak. A nagykőrösi 
hallgatói létszám is emelkedett, kö-
szönhetően a jogi asszisztens kép-
zésnek. Erre a szakra összesen 21 főt 
vettek fel, a túljelentkezés igen magas 
pontszám mellett háromszoros volt. 

„Ez nagy siker, melyet a város-
vezetés segítségével, támogatásá-
val értünk el. A polgármester úr és 
a képviselő – testület is támogat-
ta ezen törekvésünket, hogy a régi-
óban meglévő korábbi jogászképzés 
ismét elérhető legyen Nagykőrö-
sön. Mondhatom, hogy az alapo-
zás sikeres volt! Így Nagykőrösön 
gyarapodhatott a képzési profil. 

A főiskolai karon, Nagykőrösön 450 
diák tanulhat szeptembertől, a peda-
gógusképzés iránt megnőtt a kereslet.” 
– mondta el lapunknak Dr. Szenczi 
Árpád dékán, aki büszkén mutat-
ta meg a felújítás alatt lévő épület-
részeket. Az oktatási intézmény saját 
forrásból végzi el a rekonstrukciós 
munkálatokat, a forrást kigazdál-
kodták. A legnagyobb gondot a víz-
vezeték- és szennyvízcsatorna há-
lózat elavulása jelentette, ezt újítják 
fel most, valamint a hozzá tartozó 
vizesblokkokat is (lenti képünkön 
a felújítás munkái). A fenntartó, és 
az iskola vezetése gondos gazdaként 
vigyáz az önkormányzati tulajdonú 
épületre, melyet évtizedekre kapott 
meg a várostól használatra.

„Örülök annak, hogy a polgári 
városvezetéssel jól működő kölcsö-
nösen jó kapcsolatot teremtettünk 
és ápolunk. A pótfelvételi keretében 
és a hitéleti szakjainkra augusztus 
végéig várjuk a jelentkezőket, vala-
mint a pedagógus továbbképzések-
re is a főiskola honlapján elérhető 
jelentkezési lapon: kre.hu/tfk, vagy 
személyesen a tanulmányi osztá-
lyon:  Nagykőrös, Hősök tere 5.” 
– mondta el lapunknak dr. Szenczi 
Árpád dékán.

Lőrinczy Veronika

Új szakokkal, 
megújulva indulhat a tanév 

a nagykőrösi főiskolán
Az egyszeri civil elnök beáll egy zsúfolt parkoló-

ba a kocsijával és leengedi az ablakot, hogy a hátsó 

ülésen nyújtózkodó kutyusa kapjon elég levegőt. 

Nem akarja, hogy utána induljon, megáll hát a jár-

dán és visszamutatva rá, határozottan azt mondja:

- Ott maradsz! Érted?? Maradsz! Maradsz!

Egy közeli autó vezetője látva, csodálkozva végig-

méri, majd megszólal:

- Uram, ehhez csak be kell húznia a kéziféket!

Szavazzon Ön is Nagykőrös 

kedvenc fagyizójára!

A Servet zenekar moldvai 
autentikus csángó népzenét 
játszik. A Servet szó jelentése 
ünnepi szőttes, melyet temp-
lomban, jeles napokon, eskü-
vőkön és ünnepekkor hordtak 
a moldvai magyarok. A zene-
kar tagjai a Kárpát-medence 
különböző településeiről érkez-
tek Budapestre és mindannyian 
kicsi koruk óta foglalkoznak 
népzenével. A pusztinai Ko-
vács Krisztián gyermekko-
ra óta furulyázik, énekel, és 
élteti azokat a szokásokat, me-
lyeket a csángó közösségben 
megtanult, jelenleg a Zenea-
kadémia népzene tanszaká-
nak végzős hallgatója. Markó 

Botond, a máramarosi Nagy-
bánya szülötte, a kobzán játszó 
Molnár Bálint jászsági szárma-
zású fiatalember, aki a mold-
vai kobozjáték szerelmeseként 
alázattal viszi tovább a moldvai 
zenészek hagyatékát. 

Forrás: Port.hu; Hivatalos 
Facebook oldal

További részletek:  
 www.aranynapok.hu 

Sztárfellépők a Nagykőrösi Arany Napokon!

SERVET
Fellép a Nagykőrösi Arany Napokon 

2018. szeptember 8-án, szombaton 16:00 órakor!
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Önkormányzati támogatással
Teljes átalakulás, megújulás

Földi László: 
„Nagyon szépek lettetek!”

Mint ahogyan arról beszá-

mol tunk, önkormányzati 

tá mo ga tás sal több nagy kő-

rö  si pa ti nás épület megújul 

évről évre. A mellékelt ké-

pe ken a Rákóczi u. 13. szám 

alatt található ház látha tó 

a felújítás előtt és után. Aho-

gyan azt Önök is láthatják, az 

átalakulás, megújulás káp rá-

za tos lett! Ezúton is gra tu-

lál unk szeretettel a tu laj  do-

no snak, és a kivitelezőnek 

egyaránt! 

Ha Ön is szeretné ön-

kormányzati támogatással 

megújítani szép régi patinás 

ingatlanát, akkor pályáza-

tot nyújthat be augusztus 

17-ig, az épített örökség 

védelmére kiírt felhívásra. 

A pályázók vissza nem térí-

tendő támogatást kaphatnak 

azon fenntartási és felújítási 

munkálatokra, melyek elvég-

zése a város sajátos jellegének 

megőrzését, jelentőséggel 

bíró építészeti érték, karak-

ter megvédését, fenntartását 

vagy helyreállítását célozzák. 

A korábbi években jelentős 

önkormányzati támogatás-

sal, és tulajdonosi önerővel 

számos régi épület kapott új 

külsőt. 

Amennyiben Önök 

is pályáznának, kérjük, 

keressék az ezzel 

kapcsolatos dokumentációt 

a város hivatalos honlapján: 

www.nagykoros.hu

LV

Ilyen volt… Ilyen lett…

A napokban Nagykőrösön 

járt Földi László, körzetünk 

országgyűlési képviselője, 

aki dr. Körtvélyesi  Attila 

alpolgármesterhez érkezett 

kötetlen találkozóra és be-

szélgetésre. Földi László ter-

mészetesen élőben is szerette 

volna megnézni a Hősök te-

rén felállított új műalkotást, 

az Arany Jánost és családját 

ábrázoló szoborkompozí-

ciót, melyről már nagyon 

sok szépet hallott és olvasott 

a híradásokban. „Nagyon 

szép a szobor! Őszintén és 

szeretettel gratulálok hozzá 

Nektek! Nagyon szépek lette-

tek! Látszik, hogy Nagykőrös 

szemmel láthatóan, napról 

napra fejlődik!„- mondta az 

országgyűlési képviselő, aki 

több, a városban folyamatban 

lévő felújítást, fejlesztést is 

megtekintett.

LV
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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

PB gáz 11,5 kg

4299 Ft
PB gáz 23 kg

8499 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető

Hirdetés

Nagykőrös igazi „vásárnagyhatalom”

A hosszú évek kitartó munkájá-

nak köszönhetően nálunk tartják 

az ország egyik legnagyobb vásá-

rát, szinte hónapról hónapra. 

„A hagyományos nagykőrösi 

Magdolna napi vásárunk nagy fel-

hozatalt és – a kánikula beálltáig – 

szép számú vásárlátogatót vonzott. 

A vásárlók igyekeztek még a reggeli 

órákban kilátogatni.

A vásárok egy részében kü-

lönlegességeket is megfigyel-

hetünk: a mai vásárnak a sok 

érdekes, kevésbé közismert állatok 

felhozatala adta az egyediségét. 

A szarvasmarha vásártéren felhaj-

tásra került magyar bivaly, a ba-

romfi vásártéren láttunk selyem-

csirkét, míg a kisállat vásáron több 

törpe nyuszi is várt új gazdijára. 

Természetesen a szezonális 

termékek sem maradhattak el: 

A zöldségrészen több dinnyeárus 

is kínálta áruját. A kirakodó vásá-

ron különféle méhészeti termékek, 

termelői füstölt áruk és tejkészít-

mények várták a vásárlókat, egyes 

termékek esetében annak elárusító-

ja az áru kostolására is lehetőséget 

biztosított. A nézelődésben megfá-

radt vásárlátogatót természetesen 

ínycsiklandó termékekkel várták 

a vendéglátósok. 

„Következő vásárunk, a Nyár-

bú csúz tató vásár 2018. augusz-

tus 26-án kerül megtartásra, 

melyre várunk szeretettel min-

den érdeklődőt.” – mondta el 

lapunknak Vozárné Ragó Ildikó, 

a KÖVA- KOM Nonprofit Zrt. ve-

zérigazgatója.
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MOSAKODNA ÁBRAHÁM LAPJA, 
A HETI HÍREK, DE HIÁBA

Csúnyán leszólták azokat a civileket, akik 
támogatást kaptak a polgármesteri keretből!

„Lapunk egy szóval sem kérdőjelezte meg, 

hogy a pénzek jó célt szolgálnak és megfe-

lelő helyre kerültek.” − állítja a Heti Hírek 

mosakodva, miközben korábbi cikkükben 

már a címben megalázták azon civil szer-

vezeteket, akik a polgármesteri keretből 

kértek és kaptak támogatást, hiszen pénz-

szórásnak nevezik ezt az egészet.  A cikk 

címe a következő volt: „Í gy szórja a pénzün-

ket Czira Szabolcs”. Ezek után azt állítani, 

hogy valaki nem kérdőjelezte meg, hogy 

a pénz jó helyre kerül, és nemes célt szolgál, 

egyszerűen gusztustalan és nagy hazugság. 

Mint ahogyan az is otromba dolog, hogy 

azt állítja a nevét fel nem vállaló bérfirkász, 

hogy nem döntött a képviselő testület a té-

mában. Rossz hírünk van, mert természete-

sen döntött. Ha valaki hibázik, azt illő lenne 

elismerni, és nem újabb hazugságokat gyár-

tani, és vádaskodni. 

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy 

Ábrahám Tibor, Kiss Zsoltné Berényi Tünde 

szerint pénzszórás az, hogy a Názáreti Római 

Katolikus Óvoda a fennállásának 25. évfor-

dulója alkalmából eszközöket, játékokat vá-

sárolhatott 250.000 forintért. Azon is fel van-

nak háborodva, hogy 300.000 forintot adott 

a polgármester a Nagykőrösi Római Katolikus 

Plébániának a Szent László Emlékévben meg-

rendezett lengyelországi nyári tábor megren-

dezésére.

LV

Több milliárddal tartoznak 
az államnak a kamupártok

A Magyar Idők szerint több mint 

kétmilliárd forinttal tar toz nak az 

államnak azok a pár tok, amelyek 

áprilisban nem ér ték el a szava-

zatok egy szá za lékát. A lap sze-

rint ennek az összeg nek eddig 

csak a töredé ke érkezett vissza az 

állam kincs tárba: tizenhat pártból 

mindössze három fizetett. 2014 

óta megszaporodtak a kam pány-

pén zek kel visszaélő, úgynevezett 

kamupártok. Lom ni ci Zoltán 

alkotmányjo gász szerint a nem-

rég elfogadott szigorúbb szabá-

lyozás szinte teljesen visszaszorít-

hatja a visszaéléseket.

Az Együtt egyik ikonikus kam-

pányvideója volt a „Bernivel nem 

kell kiteregetnie a szennyest…”. 

A párt április nyolcadika előtt 

több ilyen kisfilmet is forgatott. 

Juhász Péterék minderre a szabá-

lyok alapján 153 millió forint tá-

mogatást kaptak az államtól.

Az M1 hírfolyamában április 

előtt sorra mutatkoztak be azok 

a frissen alakult pártok, amelyek 

az Együtthöz hasonlóan állami tá-

mogatást használtak fel a kampány 

során. A választásokon rekord-

mennyiségű, összesen 23 szervezet 

listájára lehetett szavazni, legtöbb-

jük viszont még az egy százalékos 

küszöböt sem érte el.

Ezeknek a pártoknak a szabá-

lyok szerint minden állami kam-

pánypénzt vissza kell fizetniük. 

A jogszabály alapján ugyanis az 

országos listát állító pártok ará-

nyosan annak alapján jogosultak 

támogatásra, hogy a 106-ból hány 

körzetben tudnak egyéni jelöl-

tet állítani. Ehhez adódik hozzá 

a minden egyéni jelölt  után járó 

valamivel több, mint egymillió fo-

rint. Így az államkincstártól kam-

pányra legfeljebb összesen 710 

millió forintot kaphat egy párt. 

Ha azonban egy vagy több jelölt 

visszalép, akkor a pártnak az utá-

nuk járó pénzt és az alaptámogatás 

arányos részét is vissza kell fizetni. 

Ha pedig a párt nem éri el az egy 

százalékos küszöböt, akkor a tá-

mogatás teljes egésze visszajár az 

államkincstárnak.

A Magyar Idők úgy tudja: 

emiatt jelenleg kétmilliárd fo-

rintnál is többel tartoznak az 

úgynevezett kamupártok az ál-

lam kincstárnak. Az eredmények 

alap ján adós tizenhat pártból 

azon ban eddig csak az Együtt, 

a Ma gyar Munkáspárt, és a MIÉP 

fi ze tett.

Lomnici Zoltán a Kossuth 

Rádióban arról beszélt: az ehhez 

hasonló visszaélések miatt volt 

szükség arra a módosításra, ame-

lyet kormánypárti politikusok in-

dítvány alapján júliusban fogadott 

el az Országgyűlés. Hozzátette: 

2014-óta egyre több olyan 
szervezet jelent meg, amely 
visszaélt a kampánytámoga-
tásokkal, és volt, hogy a na-
gyobb pártoknál is problé-
mák merültek fel.

A Jobbikról például nyár ele-

jén derült ki, hogy az állami tá-

mogatások mellett azt a pénzt is 

a kampányra költötte, amelyet 

az emberektől eredetileg a til-

tott pártfinanszírozás miatt ki-

szabott több százmillió forintos 

bírságra gyűjtött. A legfrissebb 

kampánybeszámolójuk szerint 

ráadásul a párt költségei átlépték 

az egymilliárd forintos küszö-

böt.

Ander Balázs, a Jobbik országy-

gyűlési képviselője kérdésünkre 

hétfőn annyit mondott: fogal-

ma sincs, hogy a kampányra elköl-

tött óriási összegek miatt hogyan 

fogják fenntartani a pártot.

Az államkincstár ráadásul azt 

közölte: a Jobbiknak – tekintet-

tel arra, hogy már közel fél éve 

mentesülnek a tartozás teljesítése 

alól – semmilyen további fizetési 

könnyítést nem nyújtanak.

Forrás: M1
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Zágráb Nándor politikai szélhá-

mos folyamatos hazugságaival 

hergeli a közvéleményt. Nyil-

vánvaló, hogy kenyéradó gazdá-

ját, Volner Jánost is beetette azzal 

a kamuval a választási kampány-

ban, hogy nyerhet Nagykőrösön. 

A szakadás biztos jele, hogy az-

óta sem találkozott Volner és 

Zágráb nyilvánosan. A történet 

újabb fejezetéhez ért. Sneider Ta-

más, a Jobbik pártelnöke családi 

napra hívta a térség Jobbikosait. 

A rendezvényen készült fény-

képek és videofelvételek azt bi-

zonyítják, hogy Zágráb Nándor 

kőrösi Jobbik elnök nem vett 

részt a rendezvényen, ahol pedig 

személyesen mutatkozhatott vol-

na be Sneidernek. Zágráb Nándor 

ugyan tett egy erőtlen kísérletet 

arra, hogy belehazudja az éterbe, 

hogy igenis ő ott volt, ám fényképes 

bizonyítékot erre azóta sem volt 

képes produkálni. A dolog pikáns, 

mert Zágráb korábban nagy 

büszkén mindenféle Jobbikos ren-

dezvényeken készített szelfikkel 

kábította a nagyérdeműt. Most se 

egy szelfi, se egy más által készí-

tett fotócska arról, ahogyan az új 

Jobbik elnökkel parolázik. A ren-

dezvényen pedig minden bizony-

nyal, szokás szerint ott volt KZSBT, 

Ábrah ám Tibor bérfirkásznője is, 

aki, amennyiben Zágráb is jelen 

volt, biztosan készített róla képe-

ket. Ő az, Kiss Zsoltné Berényi 

Tünde, aki tisztázhatná Zágrábot 

egyetlen egy fényképpel, és meg-

mutathatná, ahogyan Sneider Ta-

mással kezet fog. Nem teszi. Miért 

is nem? Lehet, hogy már Kiss 

Zsoltné és Ábrahám Tibor is el-

fordult a hazudozó Zágráb Nán-

dortól, és ők is szégyellik? Szóval, 

azon a rendezvényen, ahol Zágráb 

szerintünk még nyomokban sem 

volt ott, jelen volt viszont két ko-

rábbi bukott Jobbik elnök. Tornyi 

Béla, akit Zágráb Nándor pöckölt 

ki az elnöki székből, és Dénes Dé-

nes, akit egy komoly etikai vizsgá-

lat után szólított fel a pártja távo-

zásra. Vajon Zágráb küldte ezeket 

a személyeket maga helyett Snei-

der Tamáshoz? Vajon tudta egyál-

talán Sneider, hogy kik ők? Miért 

van az, hogy egy videofelvétel 

tanúsága szerint a bukott Dénes 

Dénes beszélget Sneiderrel? Va-

jon mikor váltják le Zágrábot és 

teszik ki a Jobbikból?

Lapunk úgy tudja, hogy Ábra-

hám Tibor nagyot csalódott a Job-

bikban és elkezdtek most balra, az 

MSZP felé kacsintgatni… Lesz itt 

még meglepi?

Lőrinczy Veronika

A TIBIKER nagykőrösi üzletében 
ezen a héten is két rászoruló csa-
ládot jutalmaztak meg 10-10 ezer 
forint értékű vásárlási utalvány-
nyal. Az egyik szerencsés nyertes 
Varga József és családja. Az édes-
anya, Horváth Krisztina lapunk-
nak elmondta, hogy nagyon örül-
nek a nyereménynek, 6 gyermekük 
van, a legnagyobb már elmúlt 18, 
a legkisebb 10 lesz idén. „A Pálfá-
jánál lakunk, naponta járunk ide, 
mindenféle élelmiszert vásárlunk, fel 
se tudjuk mindegyiket sorolni. Ke-
nyeret mindig itt veszünk! Nagyon 
örülünk a nyereménynek, alapve-

tő élelmiszerekre költjük! Ebben 
a boltban minden kapható, közel 
van, és az árak is jók! Szeretettel 
ajánlom másoknak is.”

Göröndő Gábornak hét gyer-
meke van, öten jöttek el vele a bolt-
ba. „Hetente 2- szer, 3-szor jövünk 
ide vásárolni. Alapvető élelmiszere-
ket veszünk. Sajnos nincsen hűtőnk, 
ahol lakunk, nincsen áram. Így csak 
annyit vásárlunk egyszerre, ameny-
nyit megfőzünk, elfogyasztunk. Na-
gyon örülünk, hogy nyertünk. Itt 
nagyon kedvesek az eladók, min-
denkinek ajánlom a boltot.”

LV

Örömosztó TIBIKER

TÁJÉKOZTATÁS
az Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os közcélú távvezeték

létesítésének folyamatáról

Budapest Főváros Kormányhivatala, XII. Kerületi Hivatala 

VB-156/2018 számon 2018. július 09-i dátummal az Albertirsa-

Kecskemét között megvalósítandó 400 kV-os távvezeték létesítésé-

hez villamos vezetékjogi engedélyt adott ki, amely 2018. július 16-án 

véglegessé vált. A kiadott vezetékjog végrehajtható.

Bővebben a www.nagykoros.hu városi honlapon tájékozódhat!

Folyamatos

hazugságai miatt 

Zágráb Nándort 

szégyelli pártja, 

a Jobbik?
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Mindent megtesznek a nagykőrösi gyermekekért
Folytatódott a városi bölcsőde felújítása

Folytatás az 1. oldalról!

Bugya László: „Idén nyáron meg-

történt a bölcsőde bejáratának 

akadálymentesítése, mind a két, 

a fő-, illetve a mellékbejáratunk 

is térkővel lett leburkolva. Ezen 

fe lül két csoportszobát sikerült 

teljesen új PVC burkolattal ellát-

ni. Az említett két szoba, illetve az 

összes átadó helyiség festése és má-

zolása is megtörtént. A mosdóhe-

lyiségek egy-egy új mosdóval bővül-

tek, valamint sikerült kialakítani 

egy mosdót mozgássérültek részére. 

Ez részint törvényi előírás, részint 

fölkészülünk arra, hogy ha mozgás-

korlátozott szülő érkezne hozzánk. 

Fontos elmondani, hogy ezt a be-

ruházást a fönntartó, Nagykőrös 

Város Önkormányzata teljes egé-

szében saját finanszírozásában 

valósította meg, a város biztosí-

totta, hogy a nyári bezárás alatt 

ezeket a fejlesztéseket sikerül-

jön elkészíteni. És sikerült, mire 

a gyermekek ideértek, a taka-

rítással is teljesen elkészültünk. 

Amit még szeretnék elmondani, 

egy-két héten belül fél millió forint 

értékben fogunk beltéri játékokat 

beszerezni, melyet szintén az Ön-

kormányzat finanszíroz részünkre. 

A szeptember 1-jén kezdődő neve-

lési év tehát két csoportszobában, 

friss festéssel és mázolással, a játék-

park bővítésével tud megindulni itt, 

a nagykőrösi Városi Bölcsődében. 

Főleg babák, babaruhák, Élet-

fa építőtornyok, illetve LEGO 

DUPLO készletek fognak érkezni 

minden csoportszobába.” Bu-

gya László kérdésünkre elmond-

ta, hogy az idén nyárra kitűzött 

a város támogatásával teljes mér-

tékben sikerült megvalósítani és 

komoly fejlesztési tervek vannak 

a következő évekre is, bízva abban, 

hogy nem csak önkormányzati, de 

pályázati források is rendelkezés-

re fognak állni. „Idén elindultunk 

a belső fejlesztésekkel és szépen ha-

ladunk majd a többi csoportszobá-

val. A bölcsőde majdnem 40 éves, 

így ráfér a folyamatos felújítás. 

Ahogy a kivitelezővel beszéltem, 

az építményeket 30-40 évre mére-

tezik a szerelvényeket, ezek terén is 

tovább kell, hogy lépjünk. Azt gon-

dolom és a szülői visszajelzések 

is azt mutatják, hogy a bölcsőde 

szakmai munkájával meg van-

nak elégedve, én azt gondolom, 

hogy a környezet is nagyon szép, 

az itteni dolgozók ezért nagyon 

sokat tesznek, nekünk pedig az 

a feladatunk, hogy azokat a le-

hetőségeket biztosítsuk, hogy ők 

ebből a környezetből minél többet 

tudjanak kihozni.”  – fogalmazott 

az Önkormányzati Hírek újságnak 

Bugya László intézményvezető.

Horváth Tibor

MÁSODIK LETT SZATMÁRI ANDRÁS 
A MEGYEI DÖNTŐBEN! GRATULÁLUNK!

Folytatás az 1. oldalról…

Szatmári András főtörzsőrmes-

ter, baleseti helyszínelő és vizs-

gáló, a Nagykőrösi Rendőrkapi-

tányság munkatársa lapunknak 

elmondta, hogy másodszor indult 

ezen a rangos versenyen, mely 

két részből állt. Az elméleti ver-

seny KRESZ és szakmai próbaté-

tel volt, a verseny másik felében 

a gyakorlati tudásból vizsgáztak 

a résztvevők. Ez hatféle gyakor-

latból állt, köztük vezetéstechni-

ka, baleseti szituációk, elsősegély 

nyújtás, fény képezés. 

„A verseny egyre nehezebb, 

ráadásul a jogszabályok is változ-

tak, így nagyon naprakésznek kell 

lenni. Most indultam másodszor 

ezen a versenyen, és nagy szó, 

ha az országos fordulóra is bejut 

az ember. Itt már nem a helyezés, 

hanem a részvétel és tapasztalat-

szerzés a lényeg, azt gondolom. 

Ott már nehezebb minden, és ki-

rívóbb balesetek kerülnek feldol-

gozásra.” – mondta el lapunknak 

Szatmári András.

Szerkesztőségünk és Olvasó-
ink nevében is ezúton kívánunk 
további jó felkészülést, sikeres 

szereplést az országos versenyen!
LV
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„NAGYON FONTOS FEJLESZTÉS 
VALÓSULT MEG, HATALMASAT JAVULT 

A VÁROSRÉSZ ÚTHÁLÓZATA”
− interjú Kiss Attila Csaba települési képviselővel, 

akit az Október 23. tér és a környező utcák 
felújításáról kérdeztünk.

Az utolsó simítások is a végéhez közelednek, 
lapzártánk után meg már lehet véget is ér-
tek az Október 23. tér – Kárász utca – Gát 
utca útfelújításával összefüggésben. A nagy-
szabású beruházásról a választókörzet tele-
pülési képviselőjét, Kiss Attila Csabát (FI-
DESZ-KDNP) kérdezte az Önkormányzati 
Hírek újság.

Önkormányzati Hírek: Mit jelent a vá-
rosrész életében a felújítás?

Kiss Attila Csaba:  Tényleg el lehet mon-
dani, hogy egy álom válhatott valóra idén 
a választókörzetben. Az útépítés már nagyon 
szükséges volt és a városvezetés határozott 
célja volt, hogy javítsuk a közlekedési felté-
teleket. Ez láthatóan és érezhetően sikerült, 
mi, akik ténylegesen itt élünk nap, mint nap 
láthatjuk a különbséget.

Önkormányzati Hírek: Milyen volt a fel-
újítás előtt az úthálózat állapota?

Kiss Attila Csaba:  Nagyon rossz volt, tö-
redezett volt az aszfalt, sok helyen már kilát-
szott az útalap. A nagy forgalom miatt gyak-
ran keletkeztek bosszantó kátyúk, melyeket 
persze évről-évre próbáltunk mentesíteni, de 
a legjobb megoldás mégis csak a teljes útfel-
újítás volt. Hiszem, hogy így balesetmente-
sen, kényelmesen tudnak közlekedni az itt 
élők és az ide érkezők. 

Önkormányzati Hírek: Említette, hogy 
nem csak az itt lakóknak jelent hatalmas 
könnyebbséget, kiknek még? Illetve akikkel 
beszélgetett, mit tapasztalt, hogyan fogadták 
azt, hogy megtörtént a kivitelezés?

Kiss Attila Csaba:  Valóban, a Nagykő-
rösi Petőfi Sándor Általános Iskola, a Városi 
Óvoda tagintézménye és a Városi Bölcső-
de miatt a Kárász utca felújítása is nagyon 
szükséges és időszerű volt, hogy az ide ér-
kező pedagógusok mellett a szülők is ké-

nyelmesen tudjanak közlekedni. A felújítás 
igazi nyertese az itt élők mellett tehát azok 
is, akik dolgozni, gyermeküket hozni járnak 
erre. Nagyon sokan vannak, naponta szá-
zak használják ezeket az utakat. Akikkel 
beszélgettem, kivétel nélkül örülnek annak, 
hogy megvalósult a kivitelezés. Pedig tudják 
ők is, hogy amit ez a városvezetés és a FI-
DESZ-KDNP többség megígér, az megva-
lósul, hiszen ránk számíthatnak a választók. 
Azt ígértük 2014-ben, hogy „Folytatjuk!” és 
így tettünk most is. 

Önkormányzati Hírek: Ez az útépítés 
ugyebár célzott támogatással valósult meg…

Kiss Attila Csaba:  Igen, ezt fontos ki-
emelni, hogy utcák építésére, a közlekedés 
javítására kaptuk a támogatást és nem par-
kolók, járdák felújítására. A Belügyminisz-
térium célzott támogatásával valósulhatott 
meg ez a fontos projekt, vagyis Magyaror-
szág Kormánya a jelenlegi városvezetés és 
Nagykőrös mellett áll és a jövőben is számít-
hatnak ránk, szeretnénk folytatni a városfej-
lesztő politikát.

Kívánjuk, hogy sokáig ilyen jó állapotú 
útfelületen tudjanak közlekedni az ott lakók, 
illetve mindenki, aki arrafelé veszi az irányt. 

Önöknek épült, használják egészséggel!

Horváth Tibor

Nagykőrösön szeretnek dolgozni a diákok 
a Polgármesteri Hivatalban és intézményeiben
Ezen a nyáron mint-

egy 20 fiatal dolgozik, 

vagy dolgozott diák-

munkásként egy hóna-

pig a Polgármesteri Hiva-

talban vagy az intézményeiben. 

Lapunk megkérdezte az itt dolgozó fiatalokat 

arról, hogy milyen is diákmunkásnak lenni. 

Riportalanyaink az egyhónapos munka vé-

gén mesélték el nekünk tapasztalataikat.

Tóth Rajmond első alkalommal dolgo-

zott is a könyvtárban, és mosolyogva meséli, 

hogy nagyon jók a tapasztatai. „A Nagykőrösi 

Arany János Kulturális Központhoz tartozó 

felnőtt- és gyermekkönyvtárban végezhettem 

a munkát. Jók a tapasztalataim, remek a kö-

zösség, megvan a hangulata ennek. Hasznos 

volt, hogy itt dolgozhattam, nagyon jó kapcso-

latot sikerült a könyvtárosokkal kialakítanom. 

Az anyukám az Önkormányzati Hírekben 

látta meg, hogy lehet diákmunkára jelent-

kezni, ő mondta nekem, hogy van ilyen le-

hetőség. Azt hiszem, szívesen jövök jövőre 

is ide, ha belefér majd az időmbe. Mások-

nak is szeretettel ajánlom a diákmunkát 

a hivatalban és intézményeiben, mert jó 

a társaság, a hangulat, jó a diákfizetés, 

mely arányban van az elvégzett munká-

val . Jó tapasztalatokat szereztem, belátást 

kaphattunk a valós munkába. Kecskeméten 

most végeztem a Kandó Kálmán Szakgimná-

zium és Szakközépiskolában. Nagyon boldog 

vagyok, mert nem rég tudtam meg, hogy fel-

vettek Szegedre programtervező informatikus-

nak. Jó volt a középiskola, színvonala, de én 

is tettem hozzá azért, hogy felvegyenek. Még 

egyszer köszönöm a lehetőséget!”

További interjúk következő lapszámainkban!

Lőrinczy Veronika
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Ingyenes felmérés és tanácsadás
Szállítás és beszerelés garanciával

 
 (kézi, motoros)

cifraajtoablak@gmail.com

Hirdetés

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

Nyiri Húsbolt Kft.

NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00 

14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ! aug. 14–18.

Juhbeles virsli
,-/kg

Páros debreceni
,-/kg 

Lecsókolbász
,-/kg

Hirdetés

Sohajda Márk, a  Nagykőrösi Kinizsi FC elnöke lapunknak elmond-
ta, hogy nagy sikert értek el a kőrösi labdarúgók, hiszen sok- sok év 
után a Magyar Kupa főtáblájára juthatnak, ha még egy mérkőzést 
megnyernek. Következő mérkőzésüket idegenben, Maglódon ját-
szák, vasárnap, augusztus 12-én, ahova szurkolói busz is indul 
a Cifra Csárda parkolójából 15.00 órakor! Minden érdeklődőt, fo-
cirajongót sok szeretettel várnak! Nagy a tét, elkél a bíztatás. Ameny-
nyiben győzelemmel zárulna a mérkőzés, a következő ellenfél, egy 
NB I-es csapat jöhetne vendégszerepelni Nagykőrösre.

 HAJRÁ, NAGYKŐRÖS! HAJRÁ, KINIZSI! 
LV

Szurkolói busz 
indul Maglódra!

Folytatódott
a járdaépítés!

ÍZLETES MAGYAR DINNYÉVEL LEPTE MEG 
AZ IDŐSEKET SZABÓNÉ IRHÁZI ZSUZSANNA

Jó ütemben halad a járdaépítés 
a Dalmady utcánál található 
Civilek Házánál. A körzet kép-
viselőjével, Szabóné Irházi Zsu-
zsanna a helyszínen tekintette 
meg a kivitelezés folyamatát és 
elmondta, hogy nagyon szük-
séges volt a járdafelújítás, a ki-
vitelezést végző szakemberektől 

pedig megtudtuk, hogy térkővel 
rakják le a felületet, ami sokk al 
kényelmesebb közlekedést fog 
biz to sí tani a gyalogosoknak, 
mint az eddigi rossz állapotú 
szét tö re de zett járda. 

Folytatás későbbi 
lapszámunkban!

Horváth Tibor

Az Arany János utcai Időskorú-
ak Gondozóházához és Idősek 
Otthonához idén, immár har-
madik alkalommal látogatott el 
Szabóné Irházi Zsuzsanna (FI-
DESZ-KDNP), a választókerület 
települési képviselője augusztus 
7-én, kedden, hogy a hagyo-
mányoknak megfelelően friss, 
lédús magyar dinnyével lepje 
meg az otthon lakóit. Már mesz-
sziről üdvözölték a képviselőjü-
ket, hiszen fogadóóráit is ennek 
az intézménynek a falai között 
szokta tartani Szabóné Irházi 
Zsuzsanna.  A dinnyék felszelé-
sében Bugya László, a Humán-
szolgáltató Központ vezetője volt 
segítségére a képviselőnek. „2016-
ban jött az ötlet, hogy a nyári me-
legben egy kis frissítő gyümölccsel 
ajándékozzuk meg az én választó-

körzetemhez tartozó gondozóház 
idős lakóit. Hatalmas öröm és bol-
dogság töltötte meg szívemet, mi-
kor láttam, hogy milyen boldogan 
fogyasztották el a jóízű magyar 
dinnyét. Az elmúlt két év sikere 
azt jelezte, hogy idén folytatnom 
kell ezt a hagyománnyá vált akci-
ót és szeretettel adtám át most is 
a gyümölcsöket, melyet mindenki 
nagy lelkesedéssel fogyasztott..” 
– mondta el lapunknak Szabó-
né Irházi Zsuzsanna települési 
képviselő. A friss magyar diny-
nyének nincsen párja, ezért a ha-
gyományokhoz híven a képviselő 
a Nagykőrösi Piacon vásárolta be 
a kiváló szentkirályi dinnyéket. 
Igaz, most nem piros, hanem sár-
ga bélűt választott, de ez is ugyan-
olyan ízletes volt

Horváth Tibor
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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

IMPRESSZUM

Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyil-
vántartásba vételi szám alapján 
Nagykőrös Város Önkormány-
zata
Kiadásért felelős személy: 
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550- 
300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykor-
os.hu
Felelős szerkesztő: dr. Czi-
ra Szabolcs, a szerkesztőbizott-
ság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó 
Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: Köves 
Béla ügyvezető igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írá-
sok, képek, illetve bármilyen 
tartalom utánközlése csakis 
kizárólag a Szerkesztőbizott-
ság vagy a jogtulajdonos en-
gedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő 
12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2018. augusztus 6-tól 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel.: 53/552-134

2018. augusztus 13-tól 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

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.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér

2018. augusztus 11-12-én

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44. 

Tel.: 53/550-703 

2018. augusztus 18-19-én

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. 

Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
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Mint ahogyan lapunk arról beszámolt, az Arany Év kap-

csán jelentős hazai támogatást kapott Nagykőrös az Arany 

János Múzeum épületének felújítására. Kívül, belül megsz-

épül az ódon patinás épület, és mellette több új funkciót 

is kap, melyek igazi közösségi térré teszik az intézményt. 

A múzeum a felújítást követően világszínvonalon mu-

tathatja be értékeinket, és erre méltán lehet büszke majd 

minden nagykőrösi. Interaktív, mobilalkalmazásokkal ki-

egészített állandó kiállításokat alakítanak ki, melyek során 

az Arany-emlékekkel, valamint a város történelmével is-

merkedhetnek majd meg a látogatók.  Az épület középfőfa-

la egy információs falként funkcionál majd, melyen Arany 

János hologramja kíséri végig a látogatókat. 

LV

Álomszép lesz a Múzeum: 
Hamarosan megtelik élettel a patinás, 

gyönyörűen felújított épület
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Tá n c t á b o r  a  k i c s i k n e k 
M o h á c s i  M ó n i k áv a l

oktatás a Grapevine Táncis-
kolában, mondta el lapunk-
nak Mohácsi Mónika. 

Innen is szeretettel 
üdvözöljük a táboros 

gyerekeket és kívá-
nunk további vidám 

szünidőt!
 LV

Két héten át, két csoport 
gyermek vett részt a Grape-
vine Tánc is ko la tánctáborá-
ban. Egy kis ízelítőt adunk 
képeink se gít sé gé vel a remek 
hangulat ból. Mohácsi Móni-
ka neve is me rő sen hangzik az 

óvodások és szüleik körében, 
hiszen már évek óta tanítgat-
ja a kicsi ket a tánc varázslatos 
mozgás él ményé re. Évente egy-
szer tánc gá lán is megmutat-
ják az apróságok tudásuk leg-
ja vát. Szeptembertől indul az 

MEGHÍVÓ
 Szeretettel meghívjuk a Mozgáskorlátozottak 

 Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Nagykőrösi  

Szervezetének esélyegyenlőségi napjára. 

 Időpontja:  2018. szeptember 8. (szombat)

 Helyszíne:  Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium (2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.)

Programok: 9.00 Regisztráció; 9:30 Megnyitó, köszöntő; 9:40 Rele-

vé tánccsoport műsora; 10:00 Tájékoztató, melyet a Mozgáskorlátozot-

tak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének társelnöke tart. 11:00 

Nagykőrösi Rendőrkapitányság közlekedési tájékoztatója és segítségnyújtá-

sa; 11:30 Kávészünet; 12:00 Előadás „Korlátok nélkül!” – mozgáskorlátozott 

emberek infókommunikációs akadálymentesítéséről, a MEOSZ tájékoztatója. 

13:00 Ebédszünet; 14:00 órától csatlakozás az Arany Napok programjaihoz. 

Kérjük sorstársainkat, hogy részvételi szándékukat feltétlenül jelezzék vissza! 

Ebédet csak a visszajelzők részére tudunk biztosítani! A visszajelzéseket 

(jelentkezési lapot) augusztus 20-ig kérjük egyesületünk irodájába 

(2750, Nagykőrös, Dalmady u. 3.) megküldeni. (Hétfőtől péntek 9-12 óráig)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Híreinket, 

képgalériáinkat 

kövesse nyomon 

továbbra is az 

Önkormányzati Hírek

Nagykőrös facebook közösségi 

oldalainkon,

valamint a www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

Hirdetés
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Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további 

intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

Alulírott,

Név: ………………………………………………………………… Születési név:  ………………………...……….………………

Szül.hely, idő: ……………………………….…, ☐☐☐☐.☐☐.☐☐ Anyja neve: …………………….…………………….

Lakóhely: 

irányítószám: ☐☐☐☐  település: ………………..…………..………..........  közterület neve: ..……….………….….……..………

közterület jellege: …..………….............   házszám: ……..  épület: …..… lépcsőház: …….. emelet: …….. ajtó: ……..

Tartózkodási hely:

irányítószám: ☐☐☐☐  település: ………………..…………..………..........  közterület neve: ..……….………….….……..………

közterület jellege: …..………….............   házszám: ……..  épület: …..… lépcsőház: …….. emelet: …….. ajtó: ……..

nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. 
(VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem része-
sült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására. 

Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás1) címe:  

irányítószám: ☐☐☐☐  település: ………………..…………..………..........  közterület neve: ..……….………….….……..………

közterület jellege: …..………….............   házszám: ……..  épület: …..… lépcsőház: …….. emelet: …….. ajtó: ……..

A juttatás igényelendő formája2: tűzifa    szén     propán-bután palackos gáz    propán-bután tartályos gáz    fűtőolaj    pellet/brikett

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés fi nan-

szírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli 

rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított 

téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, 

hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő ház-

tartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.

Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben 

korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozom, valamint tudomásul 

veszem, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat 

tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a Belügy-

minisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy 

a BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól az igénybejelentéssel érintett 

háztartás adatait megkérje.  

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) be-

kezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul. 

Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.

Kelt ……………………………., 2018. ……………………………. 

 …………………………………………

 Igénybejelentő aláírása

1  Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelen-

tett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

2 A megfelelő rész aláhúzandó.
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FIGYELEM!

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS 
INFORMÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÁS

Örülök, hogy a Kormánnyal közösen sikerült elérnünk, immár újabb nagykőrösi háztar-
tások részesülhetnek a téli rezsicsökkentésből.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján 
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartásokat egyszeri természetbeni támogatásban részesíti.

Az igénybejelentés az Önkormányzati Hírek Nagykőrös jelen lapszámának 15. oldalán is 
megtalálható igénybejelentő nyilatkozaton, valamint a városi honlapon, és a Nagykőrösi 
Polgármesteri Hivatal portaszolgálatain elhelyezett igénybejelentő nyilatkozaton tehető 
meg, amely a Nagykőrös, Szabadság tér 5. szám alatt fsz. 9. és 10. számú iktató helyiségben 
adható le ügyfélfogadási időben /hétfő:15.00-18.00, szerda:07.30 – 15.00, péntek: 07.30 – 
12.00/.

Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15. (hétfő) napja.

A helyi önkormányzatok feladata az igénybejelentések előszűrése, összesítése és továbbítá-
sa a Belügyminisztérium részére.

Az igénybejelentések ellenőrzését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi.

Kérek minden érintettet, mihamarabb nyújtsa be a szükséges igénybejelentő nyilatko-
zatot.   

Dr. Czira Szabolcs
polgármester  

 (A Kormány határozata teljes terjedelmében a városi  honlapon elérhető.)

AZ IGÉNYBEJELENTŐ NYILATKOZAT 

LAPSZÁMUNK

15. OLDALÁN TALÁLHATÓ MEG.

KÉRJÜK, LAPOZZON!


