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Minden nap
másik arcát mutatja
a gyönyörű
Hősök tere

Folytatás a 4. oldalon!
További képeinket keressék az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook oldalain!

Fotó: Szapora István

FIGYELEM!
TÉLI REZSICSÖKKENTÉS INFORMÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÁS
Örülök, hogy a Kormánnyal közösen sikerült elérnünk, immár újabb 
nagykőrösi háztartások részesülhetnek a téli rezsicsökkentésből.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 1364/2018. (VII.27.) 
Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem ré-
szesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhaszná-
ló háztartásokat egyszeri természetbeni támogatásban részesíti.
Az igénybejelentés az Önkormányzati Hírek Nagykőrös előző, 32. 
 lapszámának 15. oldalán is megtalálható igénybejelentő nyilatko-
zaton, 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 /hét-
fő: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 továbbítása a Belügyminisztérium részére.
Az igénybejelentések ellenőrzését az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság végzi.
Kérek minden érintettet, mihamarabb nyújtsa be a szükséges 
igénybejelentő nyilatkozatot.   
 Dr. Czira Szabolcs polgármester  
 (A Kormány határozata teljes terjedelmében a városi honlapon elérhető.)

AZ IGÉNYBEJELENTŐ NYILATKOZAT ELŐZŐ
LAPSZÁMUNK 15. OLDALÁN TALÁLHATÓ MEG.

IGEN! ELKEZDÔDÖTT 
A PIAC FELÚJÍTÁSA

A szakemberek megkezdték a 
te rület körbekerítését – indul 
az építés!

A munkaterület kör be-
ke rí té  sé vel, augusztus 15-én 
elkez dő dött a Nagykőrösi 
Piac fel újí tá sá nak következő 
üte me. A kivitelezést a nagy-
kő rösi EU-ÉPÍ TŐ Kft. végez-
he ti, az er ről szóló szerződést 
a szak bi zott sági döntést kö-
ve tő en ír ta alá dr. Czira Sza-
bolcs pol gár mester és Simon 
Já nos cég vezető. A beruházást 
többszáz millió forinttal támo-

gatja Magyarország Kor má nya, 
me lyet dr. Czira Szabolcs pol-
gár mester ered mé nye sen lob-
bi zott ki vá ros unk nak. A vá-
ros fej lesztő po li ti ka most újabb 
állomásá hoz érkezett, el kez dő-
dött a Nagykőrösi Piac csar nok 
épí té se és megújul nak a városi 
fönn tar tás ban lévő piac mellet-
ti utcák is. 

FOLYTATJUK! A PIAC-
FEJLESZTÉSRŐL MIN-

DEN LAPSZÁMUNKBAN 
OLVASHATNAK!

Horváth Tibor
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Gyász
Csákó Pál (1928)

Ifj. Tóth Ferenc (1978)

Várkonyi Ambrus (1962)

Debreczeni Lászlóné sz. Forgács Margit (1930)

Kerekes István (1937)

Medgyesi István (1934)

Kovács György (1955)

Tamasóczki László (1958)

Hirdetés

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet azoknak, akik férjemet, 

Benke Antalt
utolsó útjára elkísérték a református temetőben, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, és azoknak, akik írásban vagy 

szóban elmondott részvétnyilvánítással igyekeztek fájdal-

mamat enyhíteni.

Benkéné Szigeti Márta

Az indulása óta eltelt három év-

ben 81 ezer családnak, nagyjá-

ból 330 ezer embernek segített 

a családi otthonteremtési ked-

vezmény (csok) – mondta Novák 

Katalin.

Mint felidézte, az otthont-

eremtési program egyik célja az 

volt, hogy lendületet adjanak az 

építőiparnak és azon keresztül 

a gazdaságnak. Novák Katalin 

szerint a célkitűzés sikeres volt: 

egy év alatt több mint 30 száza-

lékkal több lakás épült, mint az 

azt megelőző évben, és az új laká-

sépítési engedélyek száma alapján 

arra számítanak, hogy ez a dina-

mika a jövőben is fennmarad.

A másik célja az volt az otthont-

eremtési program bevezetésének, 

hogy segítsék a családokat a gyer-

mekvállalásban. Ez a cél is teljesült, 

az otthonteremtési programnak 

köszönhetően 26 ezer olyan csa-

lád volt, ahol újabb gyermeket 

vállaltak – jegyezte meg Novák 

Katalin.

(MTI; kormany.hu)

Négy településen tartottak 

időközi önkormányzati vá-

lasztásokat Magyarországon 

augusztus 12-én, vasárnap. 

Ahol a FIDESZ-KDNP ál-

lított polgármester-jelöltet, 

ott nyert. Felcsúton, ahol 

Mészáros Lőrinc helyére 

választottak településveze-

tőt, a kormánypártok jelölt-

je, Mészáros László István 

több, mint 89%-kal nyert, az 

ellenzéki jelölt mindössze-

sen 10%-ot (66 voks) szer-

zett. Szintén a FIDESZ-KD-

NP jelöltje nyert Pásztón is, 

Farkas Attila révén ezzel 

„visszafoglalták” a Nógrád 

megyei várost a kormány-

pártok a balliberális oldaltól. 

A másik két településen, ahol 

múlt vasárnap időközi vá-

lasztást tartottak, nem indul-

tak kormánypárti jelöltek, ott 

függetlenek lettek a befutók. 

Horváth Tibor

Három év alatt 81 ezer 
családnak segített a csok 

az otthonteremtésben

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Kép forrása: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő facebook oldala

Több, mint 
89%-kal győzött 
a FIDESZ-KDNP 

jelöltje Felcsúton
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Sztár fellépője SASVÁRI 
SÁNDOR Jászai Mari-díjas, 
EMeRTon díjas, Olimpiai 
Bizottság Fair Play díjas, 
többszöri az Év Musical 
Énekese színművész lesz, 
aki tagja a Történelmi Vitézi 
Rendnek valamint a Szent 
György Lovagrendnek is 
− interjút adott Molnárné 
Szóláth Erzsébetnek, a Nagy-
kőrösi Lovas Sportegyesület 
elnökének. 

1.) Milyen produkciót 
láthat a közönség Nagykő-
rösön a Te és lovad előadá-
sában?

− Lovammal, Grape Vital 
Satum-mal, aki 23 éves Bajor 
sportló és díjugratásra lett 
kiképezve, történelmi musi-
calekből és rock operákból 
(például: Veled Uram, Zrí-
nyi 1566, A fejedelem) adok 
elő részleteket valamint saját 
dalaimat éneklem lovaglás 
közben.

2.) Tudvalévő, hogy nem 
csak színművész, hanem ak-
tív díjugrató versenyző is 
vagy. Hogyan lettél az, és mi-
óta tart ez a „szerelem”?

− 6 éves korom óta élek 
a lovak bűvöletében. 1987 
óta van saját lovam, azó-
ta vagyok aktív díjugrató kö-
zép kategóriás versenyeken. 
Ákos Ajtony kilencszeres Ma-
gyar Bajnok edzőm szerettet-
te meg velem ezt a sportágat. 

Jelenleg hét saját lovam 
van, köztük kettő saját te-
nyésztésű! Számtalan gyer-
mekkel, felnőttel szeretette 
meg ez idáig a lovaglást az 
elmúlt 25 évben.

Lovas clubom a Midnight 
LC.

A nagykőrösi lovas ver-
senynapon is indulok egy 
versenyszámban, így emléke-
zem néhai jó barátomra a vi-
lághírű, sikeres díjugrató ver-
senyzőre Túri Józsefre, aki 
az utolsó éveit Nagykőrösön 
töltötte, s jó maga is lovagolt 
ezen a versenypályán.

3.) Van-e most olyan na-
gyobb horderejű színdarab 
vagy lovas színházi darab, 
melyre készülsz? És ha, igen 
azt hol és mikor láthat-
ja a közönség? 

− Augusztus 3-án volt 
a MAMMA MIA 300. előa-
dása, májusban pedig az Az 
Operaház Fantomja 800. 
előadását ünnepeltük!  

A Fejedelem történelmi 
musicalt augusztus 31-én 
Szigetváron láthatja a kedves 
közönség, szeptember 7-től 
pedig szintén Szigetváron 
a Zrínyi 1566 rockmusicalt 
adjuk elő.

Nagy erőkkel készülünk 
a Sasi majdnem 61 nagyzene-
karos koncertre, mely szep-
tember 28-án este 7 órakor 
lesz a MOM Kulturális Köz-
pontjában, illetve október 12-
én Webber 70. Születésnapi 
koncert az ARÉNA-ban.

4.) Üzennél-e valamit 
a lovas versenynapunk nagy-
kő rösi várható közönségé-
nek?

− Közös akarattal és ki-
tartással elérhetjük az álma-
inkat! 

Ezt bizonyítja ez a rendez-
vény is, amely minden ne-
hézség ellenére megvalósulni 
látszik!  

Nagyon várom, hogy ott 
legyek! 
A teljes programot keresse 

lapunk 16. oldalán!

A XVIII. NAGYKŐRÖSI 
LOVAS RENDEZVÉNY –
XI. DÍJUGRATÓ VERSENY A „világi ateistát” megszólítja cimborája a piacon:

- Nézem a facebook oldaladat, te mindenhez 

értesz? A pampafűhöz, a kertkultúrához, 

a szobrászathoz, az építészethez, a fakivágásokhoz, 

a nyilvános WC kialakításához… mindenhez. 

Te ezeket hol tanultad?

- Én KISZ-titkár voltam!

- Akkor neked a „Foxi Maxi” nem a sorozatból 

ismerős…

EXTRA

FIGYELEM!
MENETRENDVÁLTOZÁS

 2018. augusztus 21-től 
2018. au gusztus 26-ig Kőbá-
nya-teher–Kőbánya-Kispest 
állomások között végzett 
pályakarbantartási munkák 
miatt a 140 Budapest–Ceg-
léd– Szeged vasútvonalon 
a mellékletben szereplő vona-
tok módosított menetrend 
sze rint közlekednek.

2018. augusztus 27-től 
2018. szeptember 1-jéig 
Kőbánya-teher–Kő bá nya-

Kis  pest állomások kö zött 
vég zett pályakarbantartási 
mun kák miatt a 140 Bu da-
pest– Ceg léd– Szeged vasút-
vo na lon a mel lék letben sze-
rep lő vonatok módosított 
me net rend szerint közleked-
nek.

A mellékletek és továb-
bi információk elérhetően 

a www.nagykoros.hu városi 
honapon, vagy tájékozódjon 

a MÁV információnál.

TÁJÉKOZTATÁS
Jelen tájékoztatás célja, segítségnyújtás azon háztar-

tások részére, amelyek a téli rezsicsökkentésben ko-

rábban nem részesültek és igénybejelentésükkel élni 

kívánnak. 

Az igénybejelentés „Igénybejelentő Nyilatkozat” 

(elérhető: városi honlapon, portaszolgálaton/Nagy-

kőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 4. és Sza-

badság tér 5. szám/) formanyomtatvány adatainak 

pontos, és teljes körű kitöltésével tehető meg. A ház-

tartás által alkalmazott egyedi fűtőanyag típusát alá-

húzással kell megjelölni. Az igénybejelentő olvasható 

aláírásával ellátott nyilatkozat a Nagykőrös, Szabad-

ság tér 5. központi iktatóban (földszint 9. és 10. számú 

irodák) adható le ügyfélfogadási időben. 
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Folytatódik a Nagykőrösi Piac felújítása, 

melynek keretében csarnoképület került 

megvalósításra, illetve a városi fenntar-

tásban lévő piac melletti utcákat is telje-

sen újjávarázsolják. Lapunk erről Nagy 

Balázs települési képviselővel, Nagykő-

rös Város Önkormányzat Jogi, Gazdasá-

gi és Közbeszerzési Bizottsága elnökével 

beszélgetett.

Önkormányzati Hírek: Megszületett 

a döntés, hogy melyik vállalkozás építhe-

ti a nagykőrösi piacot. Kérem, értékelje 

a közbeszerzés eredményét.

Nagy Balázs: Mint bizottsági elnök, és 

mint nagykőrösi lakos, különösen örülök 

annak, hogy egy helyi, nagykőrösi cég 

nyerte el a piac kivitelezését. Az EU-ÉPÍ-

TŐ Kft. az évek során úgy gondolom na-

gyon sokat tett városunk infrastrukturális 

fejlődéséért és tenni is akarnak azért, hogy 

tovább fejlődjön, épüljön-szépüljön a tele-

pülés. 

Önkormányzati Hírek: Ezek szerint ők 

igazi lokálpatrióták. Ezzel a megbízással 

vélhetően sok nagykőrösi is munkához jut?

Nagy Balázs: Ez egyik legfontosabb való-

ban, hogy sok nagykőrösi helyben kap mun-

kát, ugyanis az építkezésen olyanok is dol-

gozni fognak, akik itt élnek köztünk, tudják, 

hogy mit jelent a nagykőrösi piac építésén 

dolgozni. Szerintem egyszerre dobban meg 

mindenki szíve, aki tett és tesz azért, hogy 

egy szép piaccsarnokunk legyen.

Önkormányzati Hírek: Ön mit gondol 

a piac felújításáról, milyen érzései vannak 

a piac továbbfejlesztésével kapcsolatban?

Nagy Balázs: Egy város életében meg-

határozó közösségi tér a piac, ezért is volt 

már az is nagy öröm számomra, amikor az 

őstermelői részt átadhattuk az irodaépü-

lettel együtt. A mostani fejlesztés tényleg 

várostörténeti jelentőségű büszke vagyok, 

hogy ennek a részese lehetek, hogy itt egy 

szép, modern, kényelmes, fedett csarnok-

épület kerüljön felépítésre és megújulnak 

a piac melletti, városi fenntartású utcák is.

Horváth Tibor

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

Minden nap másik arcát mutatja
a gyönyörű Hősök tere

Hol gyermekek hangjára, hol madarak csiripelé-

sére, hol az ivókútból folyó friss víz csobogásá-

ra lesz figyelmes az ember, ha leül a fák árnyai 

alatti hűvös padokra és figyelmét a „MOST”-

ra irányítja a város egyik kedvenc közösségi pihe-

nőhelyén, a Hősök terén, mely az „Arany János 

és családja szoborkompozícióval” vált igazán tel-

jessé. Az Önkormányzati Hírek munkatársa nem 

csak a figyelmét, de fényképezőgépét is azok-

ra a pillanatokra irányította, melyeket a Kedves 

Olvasónak is megmutatunk. Tegyenek Önök is 

egy kellemes, frissítő sétát a megújult Hősök te-

rén és fedezzék fel a tér minden arcát.

További képeinket megtalálják az Önkormányza-

ti Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

Horváth Tibor

Fotók: Szapora István

„Nagyon jó érzés, hogy nagykőrösi
cég építheti a nagykőrösi piacot”

− interjú Nagy Balázs települési képviselővel, a Jogi, 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökével
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A rendes játékidőben 0-0-vel végzett Nagykőrösi Kinizsi FC 3-1-re nyert büntetőkkel 

a Maglód ellen, idegenben. A mieink góljait Halasi Károly, Borsi Márton Csaba és Molnár 

Tamás szerezték. Az eredmény annak fényében is gyönyörű, hogy a 65. perc óta ember-

hátrányban volt kénytelen játszani a Kinizsi.  Gratulálunk!

Most szombaton 17:00 órától hazai pályán fogadjuk a Maglód csapatát, elkezdődik 

a bajnokság. Jöjjön ki Ön is a Kinizsi pályára, szurkoljunk együtt focistáinknak. 

HAJRÁ, NAGYKŐRÖS! HAJRÁ, KINIZSI!

Horváth Tibor

FANTASZTIKUS SIKER 
– büntetőkkel jutott tovább

a Nagykőrös a Magyar Kupában!

Sok gyermeknek sikerült vidámmá, önfeledtté 

tenni a nyarat, köszönhetően a város számta-

lan táborozási lehetőségei közül a KÖVA-KOM 

Nonprofit Zrt. szervezésében, a Pálfája Okta-

tóközpontban tartott nyári táboroknak. Mond-

hatjuk, elég mozgalmas hónapokkal kezdődött 

el Nagykőrös új környezeti nevelőjének mun-

kája, aki Bera Bernadett. Bernadett nagykő-

rösi lakos, a Neumann János Egyetem hallga-

tója, emellett kiváló íjász is. Az Önkormányzati 

Hírek őt kérdezte szakmáról, elhivatottságról 

és arról, milyen volt a nyári táborozás élménye. 

Önkormányzati Hírek: Egy elég mozgal-

mas időszakban kerültél a város cégéhez. Mi-

lyen élményeket szereztél a nyári táboroztatás 

közben? Sikerült megbirkózni ezzel a nem egy-

szerű feladattal? Sikerült jó kapcsolatot kialakí-

tanod a gyerekekkel?

Bera Bernadett: Mondhatni rögtön a mély-

vízbe kerültem, már az első hetemen egy tan-

ösvény túrát vezettem le. Egy új feladat volt 

számomra a nyári táborok megszervezése leve-

zetése, mivel az egyetemen erről nem tanulunk és 

gyermekkoromban sem voltam soha táborban. 

Fantasztikus élményekkel gazdagodtam, remek 

érzés volt a gyerekekkel iskolán kívül foglalkoz-

ni. Az is nagy kihívás volt, hogy vegyes korosz-

tály volt, így a feladatok, programok tervezésénél 

figyelnem kellett az életkori sajátosságokra. Úgy 

érzem, hogy sikeresen megbirkóztam a feladat-

tal, sok pozitív visszajelzést kaptam vissza a tá-

borokról, gyerekektől és szülőktől is egyaránt. 

Igen, sikerült jó kapcsolatot kialakítanom a gye-

rekekkel, ez volt az egyik meghatározója az éle-

temnek amiért a pedagógusi szakra jelentkez-

tem. 

Önkormányzati Hírek: Mit értsen a ked-

ves olvasó a „környezeti nevelő” alatt, milyen 

faladatokat látsz el? Kérlek, mutasd be a mun-

kakörödet.

Bera Bernadett: A Pálfája Oktatóközpont 

ismertségének, közkedveltségének további 

emelése a fő feladatom. Nyáron a táborok szer-

vezése, lebonyolítása. Jeles zöld napi progra-

mok szervezése, tanösvény túrák vezetése. Az 

Oktatóközpont facebook oldalálnak frissítése. 

Jelenleg is egy jeles napi programon dolgozok. 

Egy levelezős tanulmányi versenyt szervezek 

általános iskolások részére, ami egyenlőre hadd 

legyen meglepetés. A további részletek, majd 

a verseny véglegesítése után megtalálhatóak 

lesznek az Oktatóközpont facebook-os oldalán. 

Önkormányzati Hírek: A Neumann János 

Egyetem tanulója vagy, milyen szakon foly-

tatod a képzést? Ez kapcsolódik-e és hogyan 

a jelenlegi pozíciódhoz? A megszerzett tudást 

hogyan tervezed hasznosítani?

Bera Bernadett: Szeptemberben leszek vég-

zős hallgatója a Neumann János Egyetemnek. 

Nappali tagozaton, pedagógus szakon vagyok. 

Jelenlegi pozíciómhoz, úgy kapcsolódik a pe-

dagógus szak, hogy a táboroztatások és tanös-

vények alkalmával többségében a gyerekekkel 

foglalkozom. Természetismeret műveltségte-

rületes hallgatóként előnyt jelent számomra az 

erdei környezet. Nagy segítség a pedagógus 

szak, a gyakorlataim alatt sok érdekes felada-

tot, játékot megismertem, amit a táborokban 

kipróbálhattam a gyerekekkel. De ez fordítva is 

igaz, a tábor sok mindenre megtanított, ami 

jól tudok majd hasznosítani a későbbi tanítási 

gyakorlataim alatt. 

A táborok alkalmával sokat tanultam én is 

táborvezető társaimtól, ami meghatározó él-

mény számomra.

Önkormányzati Hírek: Nagykőrösön 

laksz, élsz, milyennek látod a város fejlődését, 

de azt is kérdezhetném, hogyan tetszik neked 

Nagykőrös 2018-ban? 

Bera Bernadett: A város dinamikusan fej-

lődik.  Nagyon tetszik, a központ és környéke, 

szépen parkosított és virágos területei. Egyre 

több a lehetőség azok számára, akik munkahe-

lyet és élhető környezetet keresnek. Különleges 

természeti érték számomra az a hely, ahol dol-

gozom, a Pálfájai parkerdő és az oktatóközpont. 

Úgy vélem, hogy jelenlegi szépsége és értéke 

ellenére fontos a további fejlesztése és minél 

szélesebb körben történő megismertetése is. És 

természetesen várom a további fejlesztéseket is.

Önkormányzati Hírek: Tudom, hogy ki-

váló íjász is vagy, honnan szeretted meg ezt 

a sportágat? Kérlek, röviden foglald össze a leg-

fontosabb sportsikereidet.  

Bera Bernadett: Mindig is érdekelt az íjá-

szat, de akkor még nem gondoltam, hogy 

sportként fogom űzni. Azt szeretem benne, 

hogy minden verseny más, nem csak a célok, 

hanem a verseny helyszínei is. Sok új emberrel 

ismerkedek meg a versenyek alkalmával. Azok 

a versenyek, amelyekre én is járok ott ajánlott 

a történelmi ruházat viselése, ami szintén egy 

pozitívum volt, ami miatt szeretek íjászkodni. 

Legfontosabb sportsikereim az idei évben, Bu-

dapesten megrendezett Fehova eseményén az 

IFAA EIAC (Európa bajnokság) ahol 4. helyen 

végeztem. Májustól őszig van a DAR verseny 

sorozat (Dél-Alföldi régió), ami 6 állomásból 

áll. Eddig 4 állomáson 1. helyet és egyen 2. he-

lyet sikerült megszereznem, az utolsó állomás 

szeptemberben lesz. Jelenleg a jövőheti Gyulai 

Világbajnokságra készülök, ahol szeretnék mi-

nél jobb eredményt elérni.

További jó, eredményes munkát kívánunk!

Horváth Tibor 

Bemutatjuk Nagykôrös új 
környezeti nevelôjét
- interjú Bera Bernadettel
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Szavazzon Ön is Nagykôrös 
kedvenc fagyizójára!

Még augusztus 20-ig szavazhatnak arra, hogy melyik a nagy ked-

venc!

Nyár van, egyre nagyobb az igény a fagyira. Nagykőrösön 

sok remek hely van, ahol hódolhatunk fagyis szenvedélyünknek. 

Most, a www.nagykorosma.hu történetében már nagyedszer sza-

vazhatnak Olvasóink kedvenc fagyizójukra! 

Ha önök is szeretik a nagykőrösi finom fagyikat, küldjenek ne-

künk fagyizós képeket, és ajánlják kedvencüket! Fagyizásra és sza-

vazásra f el! Melyik lesz vajon idén A Nagy Kedvenc, azaz a győztes 

fagyizó az Önkormányzati Hírek és a NagykőrösMA olvasói szerint? 

Ha pedig fagyiznak, szeretettel várjuk képeiket, szelfiket face-

book oldalainkon üzenetben vagy ide: tanacsado@nagykoros.hu

LV

„Ez a fejlesztés mindenki 
örömére szolgál”

Hét kérdése(i)
Miért haragszik Ábrahám Tibor 

a kisebbségi önkormányzatra? 

A 40 ezer forintos támogatás miatt?

Hirdetés

A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon a tanév!
THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el.  A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

www.patriatakarek.hu

Hirdetés

Az Önkormányzati Hírek új-
ságírója ezen a héten is meg-
kérdezte a nagykőrösieket, 
hogy mit gondolnak arról 
a várostörténeti beruházásról, 
melynek keretében folytatódik 
a Nagykőrösi Piac megújulása.

Nyíkos Ilona lapunknak 
adott interjújában elmondta, 
hogy ő is nagyon örül annak, 
hogy felújítják a nagykőrösi 
piacot. „Mindenek előtt nagy di-
cséret a piacvezetésnek! Örülünk 
annak, hogy a piac a felújítások 
idején is zavartalanul műkö-
dik! Így is minden szolgáltatást 
biztosítanak számunkra. Nin-
csen fennakadás, a változások 

ellenére a működés zavartalan 
a területen. Nagy örömmel vet-
tem, hogy még kulturáltabb 
környezetet alakítanak ki. Azt 
gondolom, hogy ez a fejlesztés 
mindenki örömére szolgál. Én 
minden piacnapon jövök vásárol-
ni, első sorban az őstermelőknél 
szerzem be azt, ami a háztar-
tásba szükséges. Tejet mindig itt 
veszek, ma a kosaramba került  
bab és kukorica is. Nagyon szép 
termékek kaphatók itt. Bízunk 
abban, hogy az új piaccsarnok 
határidőre elkészül, és abban is, 
hogy a külső környezetét is széppé 
varázsolják a piacunknak.” 

LV



7XII. évfolyam, 33. szám • 2018. augusztus 17.

Dér Éva: „Láttam, hogy csinálják, nagyon örü-

lök neki! Valóban igen rossz állapotban volt, így 

nagy szükség volt a felújításra. Már most sokkal 

jobban néz ki! Örülök annak, hogy minden új-

jáépül a városban. Úgy látom a Múzeum is szép 

lesz, mint ahogyan a Cifrakert is gyönyörű lett!”

Mokos Róbert: „Látom, hogy dolgoznak a te-
rületen, úgy gondolom, hogy a múzeumot már 
nagyon fel kellett újítani! Ideje volt, jó lesz! Örü-
lök, hogy lesz valami újítás benne. Csodálatos, 
gyönyörű a Hősök tere is! Nem régen végeztem 
a tanulmányaimmal, helyben fogok dolgozni, 
már beadtam az álláspályázatomat! Nagyon 
szeretek Nagykőrösön élni!”

Nagy Károly: „Nagyon örülök annak, hogy 

megújul a nagykőrösi múzeum, sőt nagyon szép 

lesz a környezete is! A berendezések is remekek 

lesznek, és a kerítés is igazán szépre sikeredett! 

Nagyon ráfért már a felújítás erre a csodás épü-

letre, hiszen nagyon el volt használódva!”

lejegyezte: Lőrinczy Veronika

Ahogyan lapunk arról beszámolt, Nagy-
kőrösön felújítják az Arany János Múzeu-
mot, melyre a Város központi költségvetési 
forrásból kapott támogatást. 

Szabadulószoba, digitális tudástár, érin-

tőképernyős asztalokkal ellátott kávéház és 
a látogatókat kísérő Arany János-hologram is 
szerepel a megújuló, nagykőrösi Arany János 
Múzeum berendezési tervei között. Ezen kí-
vül egy konferenciaterem kialakítása is szere-

pel a tervek között, mely otthont adhat majd 
időszaki kiállításoknak is. 

Lapunk ezzel kapcsolatban a nagykőrösi 
embereket kérdezte, hiszen nekünk minden 
vélemény fontos!

Megújul a múzeum épülete, a lakosság 
is örül a nagyszabású fejlesztésnek

Egyre közelebb az újabb győzelemhez
Folytatódik a múzeum kivitelezése

Legfrissebb képeinket keressék az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!
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Szeretettel várjuk Kedves Mindnyájukat, 
ünnepeljünk együtt augusztus 20-án!

AUGUSZTUS 

20-ÁN 
ÜNNEPI 
MŰSORT AD 

A Kecskemét 

Táncegyüttes 

VADHAJTÁS 

KAMARA

CSOPORTJA IS

A Kecskemét Tánc-

együttes 1976-ban ala-

kult, fenntartója a Hírös 

Agóra Kulturális és Ifjú-

sági Központ Nonprofit 

KFT.(volt Erdei Ferenc 

Művelődési Központ). 

A táncegyüttes 40 éve 

alatt sok száz fellépéssel 

és bemutatóval öregbí-

tette Kecskemét hírne-

vét, a Kárpát-medence 

magyar és más nemze-

tiségű népeinek táncait 

állítja színpadra. 

Kiemelten foglalkoznak Kecskemét és tágabb környe-

zete, a Kiskunság táncainak rekonstruálásával, gyűjtésé-

vel, visszatanulásával és színpadi bemutatásával, valamint 

a régi kecskeméti viseleteket felkutatásával. 

A táncegyüttes közel 180 tagú, jelenleg 8 csoportban fo-

lyik a sokoldalú művészeti munka.

 Szeretettel várjuk Kedves Mindnyájukat, 

 ünnepeljünk együtt augusztus 20-án! 

Forrás: http://www.kecskemettanc.hu/node/2
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Varga Erika: „Úgy látom, hogy fej-
lődött ezzel a beruházással a kör-
zet, igen, viszont jó lenne, ha minél 
hamarabb rendbe tennék a még fel-
bontott részeket. Jöttem le a nővé-
remtől és azon gondolkoztam mer-
re is induljak. Bízunk benne, hogy 
minél előbb elkészül teljesen. Utá-

na már maximálisan jó lesz, előtte 
is jártam erre, borzasztóan nagy 
kátyúk voltak. Főleg télen baleset-
veszélyes is volt már, úgyhogy jó 
lesz ez nagyon. Én rendszerint au-
tóval közlekedek, ezért is örülök, 
hogy most már kényelmesebben 
tudok majd ide jönni.”

Csernák Bernadett: „Olyan szé-

pen megcsinálták, most a csator-

nafedők miatt igaz felvágták, de 

ha elkészül jó lesz. Sokkal jobb 

most már itt közlekedni, mert ko-

rábban több volt a kátyú. Előtte 

sokkal rosszabb volt, közlekedünk 

autóval is, így láttuk. Könnyebbsé-

get jelent a közlekedés tekintetében 

az itt élőknek ez a felújítás, kom-

fortosabb lett és esztétikailag is 

megszépült.”

Az L. Nagy Zoltán főszerkesz-
tő által jegyzett, a jelenleg 
Benji Média Kft-vel kiadott 
újság gazdasági helyzete nem 
túl rózsás a közadatok szerint. 
A mindenki által hozzáférhe-
tő nyilvántartásokból kiderül, 
hogy a lapot korábban kiadó 
Kéknefelejcs Bt felszámolás 
alatt van, becsődölt, a helyi ön-
kormányzatnak 242.400 Ft-tal 
tartozik. A mostani kiadó, 
a Benji 122.200 forinttal adó-
sa Nagykőrös Város Önkor-
mányzatának. A főszerkesztő 
tartozása ugyanide 166.750 fo-
rint. Ez összesen 531.350 forint, 
mely a helyi adóbevételekből 

hiányzó közpénz. Hogy L. Nagy 
cégei miért nem prosperálnak, 
azt mi nem tudjuk, de azt igen, 
hogy a Benji Média Kft. is elég 
nagy bajban lehet, mert még 
2014 augusztusában a NAV 
végrehajtást indított ellene, to-
vábbá a cég tagja, ügyvezetője 
ellen is folyik két végrehajtá-
si eljárás. Az egyik 2015-ben, 
a másik 2017-ben indult meg. 
Fura, hogy a nyilvánosan kötele-
zően közzétett beszámolók közt 
a Benji részéről az utolsó a 2016-
os, holott már réges- régen fel 
kellett volna tölteni az adat-
bázisba ezt a dokumentumot. 
Amit 2016-ban látunk viszont, 

az nem túl kecsegtető. A vállal-
kozás vesztesége 1.095.000 fo-
rint volt.  A nyilvános kiegészí-
tő mellékletből kiderül, hogy 
a cégnek brutális vevői tartozá-
sa van, magyarul, L. Nagyék hi-
ába számláztak ki, nem fizettek 
nekik a szolgáltatásokért. Ennek 
összege 2.767.000 forint.

Kíváncsian várjuk a Benji 
újabb nyilvános beszámolóját, 
és azt is, hogy mikor adja ki L. 
Nagy újabb fantomnéven és má-
sik céggel a lapját. Melyre a jelek 
szerint egyre kevesebb vevő van. 

Az e-beszámoló portálon 
az olvasható, hogy a cég köny-
velője nem más, mint Ábrahám 

Tibor, a Jobb Nagykőrösért 
Egyesületben lévő tagtársa, 
Kacsala Krisztina. Az álta-
la 2016-ben készített mérleg sze-
rint 2016-ban 2.903.000 forint 
volt az összes bevétel.  L. Nagy 
Zoltán folyamatosan kommen-
tel a facebookon, és vesszőhi-
bákba köt bele a neki nem tet-
sző médiumoknál. Ugyanakkor 
megdöbbentő kommentet ve-
tett oda a minap az egyik városi 
képviselő által megosztott cikk 
alá. Érthetetlen, hogy mit akart 
mondani. Tudjuk be a csökke-
nő eladott példány számnak és 
a nagy melegnek…. Vagy ne?

Lőrinczy Veronika

CSŐDKÖZELI ÁLLAPOTBAN
AZ L. NAGY FÉLE LAP?

Jelentős tartozások, végrehajtások

Ezen a héten többek között az Október 23. téren és környékén beszélgettünk az emberekkel, az Október 23. tér illetve a Gát utca és 
a Kárász utca felújításáról kérdeztük őket. A Belügyminisztérium támogatásából megvalósult hatalmas beruházás a többség örömére és 
megelégedésére szolgál és bízunk abban, hogy idővel további lehetőségek is lesznek a városrész közlekedésének továbbfejlesztésére. 

Szerintem…
Megkérdeztünk az Október 23. tér felújításáról a polgárokat

A választókörzet képviselőjével, Kiss Attila Csabával (FIDESZ-KDNP) készült interjúnkat 
az Önkormányzati Hírek előző lapszámában olvashatják!

Horváth Tibor
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Az egyszeri nagygazda részegen ül a kocsmában. Kér tíz felest és 

megissza. Ezután kilencet kér, és azt is megissza. Azután 8, 7, majd hat 

felest húz le egymás után, majd megszólal:

- Nem értem... Egyre kevesebbet iszom, mégis egyre részegebb vagyok!

Tóth Barna, a kommunista származású
bértollnok hazugsága után tovább hazudozik

Lapunk megírta, hogy Tóth Barnának 
baja van a református temető útjainak fel-
újításával is, és azt hiszi, hogy Nagykőrös 
Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
nem döntött a beruházás támogatásáról. 
Tóth Barnáról köztudott, MSZMP-s múltja. 
Nyilvánvaló, hogy abban az érában, mely-
nek „szolgálója” volt, valóban demokratikus 
döntések nélkül osztogattak pénzeket. Ez az 
idő azonban elmúlt, jobb lenne, ha Tóth Bar-
na tudomásul venné, hogy a 800 ezer forintot 
a helyi képviselők szavazták meg a fenntartó 
Nagykőrösi Református Egyházközségnek 
az utak felújítására, és nem hülyítené tovább 
a népet. Szerencsés lenne esetleg egy bocsá-
natkérés az érintettek felé részéről, de Tóth 
Barna, a kommunista származású bértoll-
nok tovább vádaskodik. Teszi ezt Ábrahám 
Tibor laptulajdonos, főszerkesztő jóváha-
gyása mellett, akinek heti vicclapjában lá-
tott napvilágot Tóth Barna „magasröptű” 
második vergődése is útügyben. Ábrahám 
Tibor lapjának legutóbbi lapszámában Tóth 
Barna már elismeri, hogy a Képviselő – Tes-
tület vélhetően megszavazta ugyan a 800 ezer 

forintot, de most még nagyobb sületlenséget 
állít, mely az ő általa imádott kommunista re-
zsim idején biztosan úgy is történt… Azt írja, 
hogy a határozatok közzététele kategorikusan 
elmarad. Rossz hírem van Tóth Barna szá-
mára: Minden jogszabályi kötelezettségnek 
eleget tesz ezzel kapcsolatban is a település, 
és a Képviselő- Testület  által hozott összes 
határozat megtalálható Nagykőrös Város 
honlapján, a közérdekű adatok közt! Tóth 
Barnának, ahogyan az cikkéből is kiderül, 
halovány fogalma nincs, hogy mi a különbség 
a rendelet és határozat között. Szelektálással 
vádolja a városvezetést! Azt írja, hogy nem 
jelenik meg a döntések, azaz a határozatok és 
a rendeletek mindegyike! HAZUDIK! 
Mindegyik a megfelelő helyen és időben meg-
jelenik. Ha már Tóth Barna nem akar, nem 
tud, vagy képtelen eligazodni a demokra-
tikus önkormányzatiság világában, akkor 
szerencsés lenne, ha valaki felvilágosítaná 
őt arról, hogy az hogyan is működik. Ja, 
hogy nincs ilyen a környezetében, aki ebben 
otthon van? Nem csodálnánk… 

Lőrinczy Veronika

Az elmúlt hetek során befejeződött a Pálfájai úti átkötő szakasz pad-

kázása, kiemelten a vízlefolyás biztosítása érdekében. Folyamatban 

van a szakasz balesetveszélyes útcsatlakozásának felújítása és az 

állami közúthoz csatlakozó ív vízelvezetésének hosszú távú meg-

oldása is.

Lapunkat a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda tájékoztatta

Megtörtént a Pálfájai úti átkötô 
szakasz padkázása is
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Dr. Pintér Sándor belügyminiszter szolgá-
lati jelet adományozott Kaszap Ferenc c. tü. 
törzszászlós részére a Katasztrófavédelem 
hivatásos állományában töltött 10 éves szol-
gálata és eredményes munkája elismeréséül.

Gratulálunk!

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 13-tól 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

2018. augusztus 20-tól 

ARANY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Szabadság tér 11. 

Tel.: 53/350-366

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 18-19-én

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. 

Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40

2018. augusztus 20-án

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44. 

Tel.: 53/350-703

2018. augusztus 25-26-án

DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5. 

Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50

Rácz Zsolt ezredesről a ka-
tasztrófa 20 éves évforduló-

ján, július 23-án 14 óra 55 

perc től kezdődően katonai 

tisz te let adás mellett emlékez-

tek meg a kecskeméti temető-

ben, a sírjánál.

Városunkban Rácz Zsolt 

egykori iskolájában, a Petőfi 

is ko lá ban 18 alkalommal 

meg ren de zett fizika verseny-

nyel tisztelegtek a hősi halált 

halt ezredes emléke előtt.

Rácz Zsolt nevét és emlékét 

az erdőben egy Róla elneve-

zett fa matuzsálem, egy „Ma-

gas kőris” őrzi… 

20 ÉVVEL EZELŐTT TÖRTÉNT A TRAGÉDIA
Rácz Zsolt nagykőrösi vadászpilóta emlékére

Orvosi ügyelet telefonszáma: 

53/350-377

Ingyenes felmérés és tanácsadás
Szállítás és beszerelés garanciával

 
 (kézi, motoros)

cifraajtoablak@gmail.com

Hirdetés

 KASZAP 
FERENC 
TŰZOLTÓ 

EREDMÉNYES 
MUNKÁJÁT 
SZOLGÁLATI 

JELLEL 
ISMERTÉK EL
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A tanév végéhez közeledvén az 
idei évben is elismerő oklevelet 
vehettek át a városunk iskolái-
ban tanuló azon diákok, akik 
Nagykőrös hírnevét nagyszerű 
tanulmányi vagy sportteljesít-
ményükkel öregbítették. A több 
mint húszéves hagyomány nyo-
mán az idén is több száz diák 
vehette át dr. Czira Szabolcs 
polgármestertől az egyéni, il-
letve csapatban elért kimagasló 
teljesítményéért járó elismerést.
Lapunk az idei évben is isko-
lánként közli a kiváló diákok 
névsorát.

Nagykőrös Város Önkor-
mány zat Oktatási, Kulturális, 
If jú sá gi és Sport Bizottsá-
ga a 20/2018. (V. 14.) bizottsági 
ha tá ro za tával döntött „Jó tanu-
ló, jó sportoló” pályázat 2018. 
évi díjazottjairól.

A „Jó tanuló, jó sportoló” 
pályázat célja a tehetséges diá-
kok elismerése, ezzel is ösztö-
nözve az iskolás korosztályt az 
eredményes tanulásra és sikeres 
sportteljesítményekre. 

Nagykőrös Város Önkor-
mányzata a kitűnő tanulmányi 
eredményéért, valamint a kü-
lönböző versenyeken elért ki-
magasló eredményekért 

Arany fokozatban, valamint 
30 000 Ft összegű balatonakali 
táborozási támogatásban része-
sítette: 

◆  Fekete Boglárkát, a Nagy-

kőrösi Kossuth Lajos Álta-

lános Iskola 5. évf. tanulóját. 

◆  Horváth Luca Zitát, a Nagy-

kő rö si Kossuth Lajos Általá-

nos Iskola 7. évf. tanulóját. 

Ezüst fokozatban, valamint 

20 000 Ft összegű nagykőrösi 

szünidei táborozási támogatás-

ban részesítette az Arany János 

Református Általános Iskola és 

Óvoda 3 tanulóját: 

◆  Lengyel Dorka 8. évfolya-

mos tanulót, 

◆  Botocska Jázmin Gréta 8. 

évfolyamos tanulót, és 

◆  Smith Daisy Klára 8. évfo-

lyamos tanulót. 

Bronz fokozatban részesítet-

te, és 10 000 Ft összegű könyvu-

talvánnyal jutalmazta: 

◆  Kovács Orsolyát, az Arany 

János Református Általános 

Iskola és Óvoda 8 évf. tanu-

lóját, 

◆  Pavolek Dorka Natasát, 

a Nagykőrösi Kossuth Lajos 

Általános Iskola 5 évf. tanu-

lóját, és 

◆  Csernus Enikőt, a Nagykő-

rösi Kossuth Lajos Általá-

nos Iskola 6. évf. tanulóját.

 Gratulálunk!

NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ DIÁKJAI VIII.

2018. augusztus 17.; 18.; 19.

15 óra   Luis és a Zűrlények (szinkronizált, színes német családi 
animációs)

17 óra   A hihetetlen család 2. (szinkronizált, színes amerikai családi 
animáció)

19 óra   Escobar (szinkronizált, színes spanyol dráma)

2018. augusztus 24.; 25.; 26.

15 óra   Az elrabolt hercegnő (szinkronizált, színes ukrán családi 
animációs)

17 óra   Mamma Mia! – Sose hagyjuk abba (szinkronizált, színes amerikai 
romantikus vígjáték)

19 óra   A Hangya és a Darázs (szinkronizált, színes angol –amerikai 
akciófilm)

További információ 
a www.korosikultura.hu honlapon, a Kőrös Art Mozi menüpont 

alatt, vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt! 

Online jegyfoglalás: 
artmozi.korosikultura.hu 

M Ű S O R



14 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság a Környezeti és Ener-
gia ha té konysá gi Operatív Prog-
ram keretében belül elnyert 
vissza nem térítendő támogatás 
egy részének felhasználásával 
biz to sí tot ta a Nagykőrösi Ren-
dőr kapitányságon kialakított 
ún. fotovoltaikus HMKE (ház-
tartási méretű kiserőművek) 
rend szer kivitelezését.  

A KEHOP- 5.2.11- 16- 2017- 0-
0 1 5 1 azonosítószámú „Fotovol-
tai kus HMKE Rendszerek Kiala-
kí tása a Pest Megyei Rendőr 
fő ka pi tány ság épü letein, a fenn-
tart hatóság jegyében” című pro-
jekt vissza nem térítendő (100%-
os) európai uniós támogatásból 
valósult meg, amelyhez a forrást 
a Kohéziós Alap biztosítja. 

Az előkészítés 2017.09.01-én 
kezdődött meg, a fizikai befejezés 
a 6 helyszínen – köztük a Nagy-
kőrösi Rendőrkapitányságon – 
2018.07.31-ig meg is valósult.

A Nagykőrösi Rendőrkapi-
tányságon telepített rendszer-

hez kapcsolódó adatok:
• kivitelezés összköltsége 

br. 10.614.184,-Ft.
• összesen 69 db Winaico WST 

285 P6-285W po li kris tá lyos 
napelemtábla (egyenkénti 

teljesítmé nyük: 
285 Wp) került el he lye zés re

• a napelemtáblák összesí tett 
csúcsteljesítménye: 

19,665 kWp
A tervezett korszerűsítéssel 

a pro jekt nagyban hozzájárul 
a meg úju ló energiaforrás fel hasz-
ná lás növeléséhez, az ü vegházha-
tá sú gázok kibocsátásának, illetve 
megyei szinten a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság áramfo-
gyasztásának csökkentéséhez.”

Lapunkat András Tamás r. őr-
nagy, sajtószóvivő, Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság tájékoztatta

Fotók: Horváth Tibor, 
Önkormányzati Hírek

Mint ahogyan lapunk arról be-
számolt, mintegy 20 diákmun-
kás dolgozott, dolgozik ezen 
a nyáron a Polgármesteri Hi-
vatalban és a helyi önkormány-
zati intézményekben. Lapunk 
megkérdezte a fiatalokat arról, 
hogy ezzel kapcsolatban milyen 
tapasztalataik vannak. Minde-
gyikük vállalna itt munkát újra, 
ha tehetné.

Dúzs Szófia (jobbra) lapunk-
nak elmondta, hogy már har-
madszor dolgozott itt, egyszer 
az Adócsoportnál, és kétszer 
a Könyvtárban, mint ahogyan 
ebben az évben is. „Könyve-
ket rendszereztünk, rendez-
tünk többek közt. Remek volt 
a hangulat, jók a munkatársak, 
nagyon élveztem, hogy itt dol-
gozhattam. A gyermekkönyv-
tárban a munka külön élmény 
volt, jöttek- mentek a gyerekek, 
voltak foglalkozások is. A ba-
bás program különösen tetszett. 
Cegléden érettségiztem, felvet-
tek Szegedre tovább tanulni, 
óvónő leszek. Jönnék máskor 
is ide dolgozni, ha lenne rá 
lehetőségem!  Itt nem csak kí-
vülről láttuk a dolgokat, remek 
tapasztalatokat és ismeretsé-
geket szereztünk. Hajdúszobo-
szlóra megyünk nyaralni a csa-
ládommal, és gólyatábor is vár 

rám! Köszönöm, hogy itt dol-
gozhattam.”

Sípos Lilla (balra) lapunknak 
elmondta, hogy másodszor dol-
gozott itt diákmunkásként, elő-
ször a múzeumban, most pedig 
a Humánszolgáltató Központ-
ban kapott lehetőséget. „Irodai 
munkát végeztem, de segítettem 
a gyerekek táboroztatásában is. 
Tanulságos, és megható volt 
szá mom ra az itteni munka, 
kü lön le ges, és nehéz sorsú em-
be  re ket ismerhettem meg az 
ügy fe lek körében, akik segít-
ség re szorultak. A munkatársak 
nagyon kedvesek voltak, segítet-
tek nekem, amiben csak tudtak. 
Valóban jószándékú, közvet-
len munkatársak dolgoznak itt 
a családsegítő irodában. Ceglé-
den a Kossuth gimiben végeztem, 
Szegedre megyek én is tovább 
tanulni. Nagyon örülök, hogy be-
jutottam, biológia- kémia szakos 
tanárnak készülök. Jönnék más-
kor is természetesen ide dolgoz-
ni, ha lehetne. Azért is ajánlom 
másoknak is ezt a munkát, mert 
addig sem otthon unatkoznak, 
közben hasznosan töltik ezt az 
időt. Segíthetünk másoknak is, 
új embereket ismerhetünk meg, 
és jó hangulatban dolgozhatunk, 
pénzt keresve.”

Lőrinczy Veronika

Diákmunkásaink 
újra jönnének

hozzánk dolgozni

FOTOVOLTAIKUS 

RENDSZERREL

FEJLESZTETTÉK 

A NAGYKŐRÖSI

RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

ÉPÜLETÉT!
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Hirdetés

Szuper volt az idei Kinizsi Focitábor is
Nagyon jó hangulatban és iga-

zán aktívan telt azoknak a gyer-

mekeknek a múlt hét, akik részt 

vettek a Nagykőrösi Kinizsi FC 

focitáborában, melyre a nagykő-

rösi Lantai Birtokon került sor. 

Az augusztus 6. és 10. között meg-

rendezésre kerülő táborban több, 

mint 30 gyermek vett részt. – erről 

Szabó Tamás edző tájékoztatta la-

punkat. Azt is megtudtuk, hogy 

igazán mozgalmas, aktív tábornak 

lehettek a fiatalok a részesei, volt 

közös jégkrémezés, vízi biciklizés 

és sok foci. Reméljük mindenki 

nagyon jól érezte magát és jö-

vőre újra részt vesznek a Kinizsi 

táborában. A rendezvényzárón 

a résztvevők kupát vehettek át 

teljesítményük elismeréseképpen, 

a díjátadón közreműködött Sza-

bóné Irházi Zsuzsanna, az Ok-

tatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság elnöke is.

Horváth Tibor

Fotók: Lovas Fülöp
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