Nagykôrös kiváló értékelést kapott a virágos
magyarország verseny országos fôzsûrijé tôl!
Országos díjátadó gála november 16-án, Nagykőrösön!
Folytatás lapunk 16. oldalán!

XIII. évfolyam 46. szám

2018. november 16.

NYÍLT LEVÉL A VÍZIKÖZMŰ
TÁRSULATI KÖLDÖTTEKNEK!
ÁLLJANAK A NAGYKŐRÖSI
CSALÁDOK MELLÉ MOST IS!

Ingyenes információs lap

ÁTADTÁK
NAGYKÔRÖS ÚJ
TÛZOLTÓAUTÓJÁT!
Ünnepélyesen átadták Nagykőrös
új tűzoltóautóját november 13-án.
További részletek az 5. oldalon!

FONTOS DÖNTÉS ELŐTT ÁLLNAK
A VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT KÜLDÖTTEI! A nagykőrösi Víziközmű
Társulat november 26-án taggyűlést
tart. Kérjük a küldötteket, döntsenek
úgy, hogy számoljon el az emberekkel!
A Társulatnak van lehetősége kifizetni
ezt, ahogy azt a 94. 630 Ft-tal is tették!
A küldöttek, ahogy eddig is, most is

álljanak a nagykőrösi emberek mellé
és a Társulat fizesse ki azt a pénzt, ami
nála maradt! Hozzanak felelős döntést,
fogjunk össze azért, hogy a nagykőrösi
Víziközmű Társulat számoljon el és fizesse ki a pénzt az embereknek, ugyanúgy, mint azt a 94.630 Ft-nál is tették!
Ennek a kifizetésére csak a Víziközmű
Társulatnak van lehetősége!

NOVEMBER 26-ÁN SZAVAZZANAK ARRA, HOGY A PÉNZT
A VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT FIZESSE KI AZ EMBEREKNEK!

119,726 MILLIÓ
forintot nyert a Város a Bárány utcai
lakótelep útjainak felújítására, építésére az önkormányzati tulajdonú utak
felújítására kiírt pályázaton, mely
forrás Pest megye településeinek állt
rendelkezésére.
További részletek lapunk 10. oldalán!

ELFOGADHATATLAN, HOGY NÉVTELEN
BANKKÁRTYÁKAT OSZTOGATNAK
A MIGRÁNSOKNAK
Megdöbbentő és elfogadhatatlan, hogy az Európai
Unió, Soros György és az
ENSZ pénzével feltöltött
bankkártyákat osztogatnak a migránsok között –
jelentette ki Halász János,
az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának
fideszes alelnöke a testület csütörtöki ülése után.
A kormánypárti politikus hangsúlyozta: a Fidesz
elutasítja a migránsok ilyen
típusú finanszírozását, amely
óriási biztonsági kockázatot
jelent mind Magyarországra,
mind Európára nézve.
A névtelen bankkártyák
segítségével a migránsok
szabadon vehetnek fel készpénzt, valamint a bankkártyák adatai olyan személyek
kezébe is kerülhet, akik terrorcselekményt hajthatnak
végre – mutatott rá.

Kósa Lajos: A kormány
határozottan ellenzi
Nem létezik annál nagyobb őrültség, mint bevándorlók tízezreinek név
nélküli bankkártyákat adni – mondta a parlament
honvédelmi és rendészeti
bizottságának elnöke az
M1-en. Kósa Lajos hangsúlyozta: akik ezt tették, fitytyet hánynak a pénzmosás
és a terrorizmusfinanszírozás elleni törvényeknek, és

mindenre, ami a józan ész
szabályai szerint figyelembe
vehető.
Kósa Lajos hozzátette:
a magyar kormány határozottan fel fog lépni a névtelen bankkártyák használata
ellen, és nem hagyja, hogy
ilyen módon a terrorizmust
és a szervezett embercsempészetet finanszírozzák.
Hirado.hu

Gyász
Pálfi József (1992)
Kiss Rezső János (1942)
Illés Ferenc (1938)
Szűcs Istvánné sz. Faragó Etelka (1927)
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DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER:

„Kívánom Önöknek, kívánom Mindnyájuknak,
hogy ez a fejlődés folytatódjon itt, ebben
a szép városban és egész Magyarországon.”

Dr. Trócsányi László igazságügyi
miniszter mondott emlékező beszédet Nagykőrösön november
4-én, emlékezve az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire,
áldozataira. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszternek, a
„Nagykőrösi Büszkeségpontnál”,
a Barta Margit-emlékműnél elmondott beszédét az alábbiakban
olvashatják.
„Nagy megtiszteltetés, hogy
Nagykőrösre jöhettem, emlékezni Önökkel. Nem titkolom,
hogy némi személyes büszkeség
és öröm is különlegessé teszi ezt
az alkalmat számomra. E megemlékező beszéd megtartására
ugyanis dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester kért fel, aki nagyon
tehetséges tanítványom volt a Szegedi Tudományegyetemen. Lám,
ahhoz a nemzedékhez tartozom,
amelynek tagjai nem csak szárnyaikat bontogató, hanem szárnyaló örökösökkel, szellemi utódokkal büszkélkedhetnek. Ezen
túl azért is érzem megtisztelőnek,
hogy Nagykőrösön emlékezhetek,
mert ez a város hírnevet szerzett
magának a magyar történelemben, elsősorban iskolájával és
kultúrájával, közismert például,
hogy Arany János egyik legtermékenyebb korszakát töltötte itt
1851 és 1860 között, amely különös módon részben egybeesett
a szabadságharc leverése utáni
nemzeti gyász éveivel. A Világos utáni Arany alkotása, a komor
balladák és A walesi bárdok megírásával fejezte ki saját és egész
hazája érzéseit. Arany Jánosnak a
világosi fegyverletétel és az azt követő véres megtorlás időszak jutott
osztályrészül. A 20. század a szü-

leim és részben saját nemzedékem
Világosa 1956. november 4-e volt.
Vérbíróságok, a karhatalmi terror
és a félelem lépett működésbe,
amelynek kegyetlenkedése meszsze meghaladta az egykori Haynau tábornokét. Egy nagy francia gondolkodó, Raymond Aron
mondta: „semmilyen más esemény
nem mozgatta úgy meg a szabad
világ lelkiismeretét, mint az 1956os magyar forradalom”. Ugyan
ő nagyon mélyen ragadta meg a
forradalom lényegét: „október 23át a remény szülte”. Ezt a reményt
ölték meg 1956. november 4-én,
az elnyomók és megszállók szándéka szerint örökre, de valóságban
is nemzedékekre. A forradalmat
és szabadságharcot belső árulás és
külső katonai beavatkozás együtt
tudta csak elfojtani. Utána olyan
megtorlás következett, amely kegyetlenségét és jogtalanságát tekintve messze felülmúlta Haynau
egykori rémuralmát. A szovjet
tankok, a békés tüntetőkre kilőtt
sortüzek mellett a legtöbb áldozatot a jogtiprás szolgálatába
szegődött ügyészségek és bíróságok mérték a forradalom hőseire.
Elítéljük a vérügyészek és vérbírók
tevékenységét, eljárásuk a független igazságszolgáltatás megcsúfolása volt. Ezt nekem, igazságügyi
miniszternek kötelességem mindenkor és mindenütt kimondani.
Miközben a budapesti események
a nemzetközi közvélemény szeme
előtt zajlottak, a vidéki Magyarország is bőven kivette részét a
szabadságharcból. Erről soha
nem szabad megfeledkeznünk.
Minden nagyon leegyszerűsödött
azokban a napokban, a szabadságszerető emberek tudták, hogy mit
kell tenniük. Ezt legjobban Bazsó
Lajos, a nagykőrösi gimnázium
tanára fogalmazta meg az „Új
Nemzeti Dal” című versében,
melyben így fogalmazott: „eljött
az óra, melyen nem lehet megállni
némán, szótlanul”, a vers refrénje
pedig így szólt: „kinek a zászlaján
áll, szabadság vagy halál”. Bazsó
Lajos 1956-ban az ifjúság egyik
vezére volt a városban. Szemtanúja
volt annak, amint október 26-án a
pártház előtt békésen demonstráló
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diákok gyülekeznek, amire a válasz
a pártházból leadott sortűz volt. A
lövések halálra sebeztek egy ártatlan diáklányt, a negyedik osztályos Barta Margitot. A temetésre
kivonult némán tüntető diákságot Bazsó tanár úr vezette. Adott
Nagykőrös egy másik hősi halottat
is, nem csak a forradalomnak, hanem az én szülővárosomnak, Budapestnek is, az innen elszármazott
Zódor János személyében. Ő a forradalom kitörésekor egy VIII. kerületi munkásszállón lakott. Ebben
a kerületben van a forradalom
alatt híressé vált Corvin-köz. Itt
fogott fegyvert Zódor János, aki az
ellenállást november 4-e, a szovjet
tankok benyomulása után sem adta
föl. Az életével fizetett mindezért,
1958. október 28-án, mindöszsze 22 évesen kivégezték. Azért
is vagyok itt, hogy ezen, a Barta
Margittal szentelt emlékhelyen
lerójam kegyeletemet és hálámat
neki és mindazoknak, akik Nagykőrösön nagylelkűen a forradalom
és szabadságharc ügye mellett álltak ki, amiatt gyászt és bármilyen
sérelmet is szenvedtek. Szabadság
vagy halál? Nekik a halál, nekünk,
az utódaiknak a szabadság jutott
osztályrészül, 1989-től, a rendszerváltozás kezdetétől sokminden
megvalósult abból, amiért az 56-os
hősök küzdöttek, s akár az életüket
is adták: a szabadság, a nemzeti
önrendelkezés, a plurális demokrácia és a jogállam. Nagyon szépen fejezi ki ezt a Magyarország
Alaptörvényét bevezető Nemzeti
Hitvallás: „Egyetértünk az első
szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk
az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.” Nagykőrös igazi magyar
mezőváros, polgárai még közel
vannak a földhöz, a mezőgazdasághoz, tudják, hogy az elvetett
mag ősszel is, télen is sarjad a hótakaró alatt. Ilyen volt a magyar
történelem 1956. és 1989. közötti
több mint három évtizede. 1956.
november 4-e után a magyar őszre
hosszú tél következett, a nyílt diktatúra sötét hónapjai, évei, vérbíróságokkal, kirakatperekkel, amelyekben a tisztességes eljárásnak a

csírája sem volt meg. A megtorlások és durva zsarnokság időszaka
ezután véget ért ugyan, de a hosszú
telet még hosszabb ősz követte, a
sztálinizmust kádárizmus váltotta fel, amit lehetett a „gulyáskommunizmus”, vagy a „legvidámabb
barakk” néven illetni. A lényeg
azonban továbbra is a szabadság
és a nemzeti önrendelkezés hiány volt. Úgy látszott, örökké tart
majd. Semmi sem utalt arra, hogy
a vérrel és vassal ránk kényszerített rendszert bármilyen földi
hatalom meg tudná változtatni. A
nemzetközi status que is mozdulatlannak tűnt. A tavaszra „csak” 33
évet kellett várni, ez is több idő,
mint ami Világos és a kiegyezés
között eltelt annak idején. Nekem, aki 1956-ban születtem, életem első 33 évét jelentette ez, amíg
1989-ben elkezdett megvalósulni
56 álma, békésen, egyetlen puskalövés nélkül. November 4-e a
magyar történelemben, hasonlóan
október 6-hoz, nemzeti gyásznap,
és egyben a nemzeti hálaadás napja
is, hazánk függetlenségét és honfitársaink szabadságát 1989-90-ben
visszanyertük, de ezt ők, az 1956osok vívták ki. Az emberiség történetében semmilyen vívmány
sem lett magától értendő, hálánkat és tiszteletünket mi, a mostani
nemzedékek azzal fejezhetjük ki
legméltóbb módon, hogy őrizzük és továbbadjuk a következő
generációk számára a szabadság,
a nemzeti függetlenség, a plurális
demokrácia, a jogállam iránti elkötelezettségünket és azzal is, ha
Magyarország fejlődik, amelyet
sok helyen, Budapesten kívül is
látunk, így most itt, Nagykőrösön is. Kívánom Önöknek, kívánom Mindnyájuknak, hogy ez a
fejlődés folytatódjon itt, ebben a
szép városban és egész Magyarországon. Mindenkor büszkék vagyunk és leszünk az országunk
megmaradásáért, szabadságáért
és függetlenségéért küzdő 1956os forradalom és szabadságharc
hőseire.” – fogalmazott emlékező
beszédében Magyarország igazságügyi minisztere Nagykőrösön,
november 4-én.
Lejegyezte: Horváth Tibor
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MÁR FESTIK A
PIACCSARNOKOT!

Nincs megállás, ezekben a percekben is dolgoznak a szakemberek a nagykőrösi piaccsarnok építésén, hogy minél előbb boldog
vásárlók és eladók népesítsék be a területet. Minden a terveknek
megfelelően halad, nagyon szép és kényelmes piac kerül kialakításra.
Horváth Tibor

Végéhez közeledik a távhő
vezeték csere első üteme −
Hamarosan kész lesz
a járdahelyreállítás is

Lapunknak Vozárné Ragó Ildikó, a KÖVA- KOM Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója elmondta, hogy a végéhez közeledik a Bárány
utcai lakótelepen a távhő vezeték cseréje, a felújítás első üteme.
Jelenleg a járdákat állítják helyre az önkormányzati tulajdonú vállalkozás munkatársai. Sajnos a távhő vezeték több helyen is elhasználódott, mert az előző üzemeltető nem fordított a karbantartásra
kellő figyelmet. A KÖVA- KOM Nonprofit Zrt. gondos gazdaként
vigyáz a rendszerre, és elvégzi a felújításokat, valamint a karbantartást. Vozárné Ragó Ildikó ezúton is köszöni a lakosság felújítási
munkálatok alatt tanúsított megértését és türelmét.
LV

MEGÉRKEZETT A BANKSZÁMLÁKRA
A NYUGDÍJPRÉMIUM!
Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára múlt héten, pénteken közölte az MTI-vel,
hogy hétfőn (2018. november 12-én) érkeznek a
bankszámlákra a nyugdíjprémiumok, majd csütörtöktől, november 15-től a
postai kézbesítések is elkezdődnek.
Kiemelte: a jó gazdasági
teljesítménynek köszönhetően Magyarország történetében másodszor, idén is
2,5 millió ember kap nyugdíjprémiumot, amelynek
4

maximális
összege a
tavalyinál is
magasabb,
18 ezer
forint.
Azt mondta: a kormány
szeretné, ha az idősek is
részesülnének az ország
gazdasági
teljesítményéből, hiszen ők évtizedeket
dolgoztak az országért és
nevelték gyermekeiket. Az
ellátást nemcsak az öregségi
nyugdíjasok, hanem azok is
megkapják, akik nyugdíjszerű ellátásra jogosultak. A

kormány 33 milliárd forintot biztosít a kifizetésekre.
Minden nyugdíjas, akinek
eléri a 80 ezer forintot a
nyugdíja, a maximális 18
ezer forintra számíthat.
Így a maximális összeget
kapják az átlagnyugdíjjal
(130 ezer forint) rendelkezők is, az 50 ezer forintos nyugdíjban részesülők
11.250 forintos nyugdíjprémiumot kapnak – részletezte az államtitkár. Rétvári Bence szólt arról is: jó
hír, hogy a nyugdíjak idén
megtartják vásárlóértéküket,
ezért
nyugdíjkiegészítésre
idén nincs szükség.
A Pénzügyminisztérium
megállapítása szerint az

infláció mértéke várhatóan kisebb lesz, mint a januári 3 százalékos nyugdíjemelés, így értelemszerűen
nincs szükség nyugdíjkiegészítésre, a nyugdíjak
idén kompenzáció nélkül
is megőrzik értéküket.
Úgy fogalmazott: a tartósan alacsony inflációnak
köszönhetően a nyugdíjak
vásárlóértéke 2010 óta 10
százalékkal nőtt. A jövő évi
nyugdíjemelés mértéke a
2019-re becsült inflációval
egyezően 2,7 százalék lesz,
ami 130 ezer forint körüli
átlagnyugdíjjal számolva
havi 3500 forintos emelést
jelent – tette hozzá.
Forrás: Hirado.hu
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Új tûzoltóautó áll szolgálatba Nagykôrösön!

Ünnepélyes átadó a Nagykôrösi
Önkormányzati Tûzoltóságon

November 13-án ünnepélyes keretek közt
adták át a Nagykőrösi Önkormányzati
Tűzoltóság munkatársainak azt a felújí-

tott, korszerű Csepel Metz típusú tűzoltóautót, mely az eddigieknél is nagyobb
biztonságot nyújt a beavatkozások alkalmával, megkönnyítve és meggyorsítva a
tűzoltók munkáját. Az új jármű egy teljesen
felújított terepjáró képességű gépjárműfecskendő. 4000 liter víz és 400 liter habképző anyag szállítására alkalmas, 60 méteres
gyorsbeavatkozó sugárral felszerelt.
A rendezvényen beszédet mondott dr. Körtvélyesi Attila, az Önkormányzati Tűzoltóság
elnöke, és Branyiczky Márk tűzoltó ezredes,
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, aki nem érkezett üres kézzel.
Egy igen hasznos, többmillió forintos feszí-

tővágó berendezést is átadott dr. Körtvélyesi Attilának, mely a balesetek sérültjeinek
mentésében nyújt segítséget.
Dr. Körtvélyesi Attila beszédében külön
megköszönte a támogatóknak a segítséget,
akik nélkül, mint mondta, nehezen tudnák
ellátni legnemesebb feladatukat, az emberek védelmét. Dr. Körtvélyesi Attila 2012ben került a Nagykőrösi Önkormányzati
Tűzoltóság élére, és mint kihangsúlyozta,
rengeteg feladat várt rájuk az elmúlt hat
évben, mert megváltozott az Országos Katasztrófavédelem Rendszere, így új szerepbe került a helyi szervezet is. A legnehezebb
feladat a megfelelő finanszírozás megteremtése, és a szervezet megfelelő szinten történő
fenntartása volt, de mint az alpolgármester
kiemelte, ennek a nagy kihívásnak eleget
tudtak tenni.
Branyiczky Márk köszöntötte a jelenlévőket,
és elmondta, hogy igen összetett feladatkör
az övék, tűzoltást csak azok végezhetnek,
akik megfelelő szakmai rátermettséggel rendelkeznek. A katasztrófavédelmi vezető
hangsúlyozta, hogy jó az együttműködés
és nagy a bizalom a Nagykőrösi Önkormányzati Tűzoltósággal. Az igazgató sok
sikert kívánt a nagykőrösi tűzoltók munkájához, és balesetmentes beavatkozásokat
annak érdekében, hogy az állampolgárok
érdekeit minél jobban szolgálhassák.
A tűzoltóautót Hernádi László esperes-plébános atya és nagytiszteletű Szabó Gábor
református lelkészelnök szentelte fel.
LV

ZÁGRÁB TÚLHAJTOTTA A „HÜLYESÉGROLLERT”
Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök nagyon
csúnyán beégette saját magát a november
7-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Az éppen darabjaira hulló Jobbik
helyi feje folyamatosan közbekiabált, a „blöff ”
szó volt a kedvence, azonban csúnyán felsült
vele. Egykori főnöke, Volner János szavaival
szólva kérjük Zágrábot: „ne hajtsd tovább a
hülyeségrollert, már így is gyorsan száguld”.
Dr. Czira Szabolcs polgármester miután
felolvasta a határozati javaslatot, Zágráb zavart
bólogatásban tört ki, és kézfelemeléssel jelezte, hogy már megint hazudott: „Nagykőrös
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Nagykőrösi Víziközmű Társulatot,
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hogy adjon tájékoztatást arról, hogy az önkormányzattal kötött társberuházói szerződésen
kívül létrehozott-e közművet, vagy közműveket, valamint ezek átadásával kapcsolatos feladatokat teljesítette-e. Itt nincs pénzről szó.” –
mondta el a polgármester.
„VÉGIG SE HALLGATJA, ÉS MÁR BLÖFFÖT KIÁLT” – mondta dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester is Zágrábnak, a helyi Jobbik elnökének.

NÉZZE MEG A VIDEÓT
AZ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor
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FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tájékoztatom Nagykőrös város lakosságát, hogy

2018. november 29-én (csütörtök) 9.00 órakor
kezdődő képviselő-testületi ülés keretén belül

KÖZMEGHALLGATÁSRA kerül sor
a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ emeleti dísztermében
(Nagykőrös, Szabadság tér 7.)
NAPIREND:
1. M8-M44 gyorsforgalmi utak módosított terveinek ismertetése
Előadó: Tómán Lajos osztályvezető, UTIBER Kft.
2. Állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselőinek
közérdekű kérdései, javaslatai
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Nagykőrös, 2018. november 12.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Földi László

FIDESZ-KDNP-s országgyűlési
képviselő fogadóórát tart Nagykőrösön!
IDŐPONTJA:
2018. november 22. csütörtök
16:00-17:00 között
HELYE:
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. fsz.
13. szoba)

Szakmai konferencia
Immár 23. alkalommal rendezték meg a Nagykőrösi Országos Rehabilitációs Konferenciát. November 9-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központban, a Nagykőrösi
Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet és a Nagykőrös
Egészségügyéért Alapítvány szervezésében megtartott tanácskozás az „Innováció” témaköre körül folyt. A megjelenteket
ez alkalommal is köszöntötte városunk polgármestere,
dr. Czira Szabolcs, köszöntőjében a résztvevők figyelmébe
ajánlotta többek közt a megújult múzeumot is.

A nagykőrösi konferenciára az ország legkülönbözőbb részeiről érkeznek, ezzel nem csak a kórház, de
a város hírnevét is öregbíti az intézmény.

Hirdetés
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SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
Nagykôrösnek nagyon fontosak az ezen
a területen dolgozó munkatársak

A Szociális Munka Napja alkalmából november 10-én, szombaton az Arany János Közérdekű
Muzeális Gyűjteményben ünnepséget rendeztek. A résztvevőket dr.
Czira Szabolcs polgármester köszöntötte, kiemelve, hogy milyen
hatalmas szükség van a szociális
szférában dolgozók áldozatkész
munkájára. A polgármester örömét fejezte ki abban, hogy Nagykőrösön remek szakembergárda
dolgozik ezen a területen, és megköszönte a résztvevő szakemberek munkáját. A kecskeméti RÉV
Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat
intézményvezetője, Molnár Ferenc a Függőségek kezeléséről tartott
előadást. A rendezvényen Rejtett
kincseink címmel műsort adtak
a Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI tanulói.
Ezt követően sor került a „Szociális Szolgálatért„ elismerő oklevél
átadására, melyet az idei évben
Bognár Attila vehetett át dr. Czira
Szabolcs polgármestertől és Bugya
Lászlótól, a Nagykőrösi Humán-

szolgáltató Központ intézményvezetőjétől. Az ő munkásságáról
bővebben olvashatnak a www.
nagykoros.hu oldalon!
A rendezvény végén ünnepi
állófogadással vendégelték meg
a szociális területen dolgozókat,
és ingyenes tárlatvezetéssel is
kedveskedtek nekik a megújult
Arany János Közérdekű Muzeális
Gyűjteményben.
LV
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4599 Ft

9299 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200
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KIVÁLÓ ÜTEMBEN HALAD AZ ÚTÉPÍTÉS:

A Cinege utca már
aszfaltburkolatot kapott!

Jól halad a Temetőhegyi városrész önerős útépítése, a
Cinege utca az első, melyben szerdán megtörtént az
aszfaltozás is. Ezt követően
a Sólyom utcába vonultak
át a gépek, hogy ott aszfaltozzanak. Hamarosan pedig
sor kerül a többi utcára is – az
álom mindenhol valósággá
válik! Ez egy kiemelt fejlesztés, kívánjuk, hogy az ott lakók sokáig használják a kiváló minőségű úthálózatot.
Folytatjuk!
Horváth Tibor

EZER ÚJ NÖVÉNYT
TELEPÍTETT
A VÁROS A
TESCO-NÁL LÉVŐ
KÖRFORGALOM
KÖZEPÉBE!

Gyakorlatilag örökbe fogadta
Nagykőrös Város a TESCO-s
körforgalmat, hiszen az a Magyar Közút tulajdona. Hosszú
ideig nem volt „gazdája” ennek
a helynek, sajnos sivár puszta
volt a közepe. Nagykőrös Városvezetése azonban úgy döntött, hogy ahogyan a város sok
más közterületét is, ezt is megújítják, széppé varázsolják.
A gondos előkészítést követően
a napokban befejeződött a növények telepítése. A Nagykőrösi
Szolgáltató Központ munkatársa, Vágó Csaba lapunknak
elmondta, hogy mintegy 1000
szárazságtűrő évelő növényt
telepítettek ide. Köszönjük a
gondos kezek munkáját!

Lőrinczy Veronika

A nagykőrösi városvezetés segíti, többféle
kedvezménnyel is támogatja az új
Piaccsarnok kereskedőit, őstermelőit!
Nagykőrös Város Önkormányzatának szakbizottságai lapzártánk után tárgyalták azt
az előterjesztést, melyben arról született döntés, hogy a
versenyképesség elősegítése,
megteremtése érdekében kedvezményeket kapnak azok a
kereskedők, akik a korábbi
felépítményeik elbontásával
is vállalták az ezzel járó kellemetlenségeket és ezzel hozzájárultak a piac megújulásához,
és az ideiglenes üzemeltetés
alatt a vásárlói szokások megtartásához.
A KÖVA-KOM Nonprofit
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Zrt. vezérigazgatója, Vozárné
Ragó Ildikó az előterjesztésben
kiemeli, hogy céljuk az, hogy az
újonnan megépülő piaccsarnokban a vásárlók száma folyamatosan emelkedjen, a kialakítandó
üzletek mindegyike megtalálja az
üzemeltetőjét, melynek eredményeképpen méltó versenyhelyzet
teremtődik a nagy áruházláncokkal. A vezérigazgató azzal a
javaslattal élt, hogy biztosítsanak a régi piac területén korábban árusító, majd az építkezés
miatt az építményt elbontó
kereskedőknek kedvezményt.
A javaslat szerint számukra az

új, korszerű piaccsarnokban a
Fenntartó önkormányzat az üzletek bérleti díját a korábbi területbérleti díjon állapítja meg.
Ezen túl, amennyiben mind a
szakbizottságok tagjai, mind a
képviselő-testület megszavazza
az előterjesztésben foglaltakat,
az üzemeltetési díjat 2019. június 30-ig elengedik – ezzel további kedvezményt nyújtanak –
azoknak a kereskedőknek, akik
az ideiglenes üzemeltetés alatt
is bérlettel rendelkeztek, árusítottak.
Vozárné Ragó Ildikó lapunknak elmondta, hogy az a

cél, hogy a bevételeket hosszútávon biztosítsák a gazdaságos üzemeltetés érdekében, de
emellett a piac díjtételei kellőképpen legyenek ösztönzők az
eddigi, árusítók részéről megnyilvánuló igény fenntartására,
lehetőség szerinti fokozására.
A vezérigazgató asszony ezúton is szeretné megköszönni
a kereskedők, őstermelők, és a
vásárlók türelmét, segítőkész
hozzáállását, bízva abban,
hogy mindegyikük megtalálja
számításait az új piaccsarnokban is.
Lőrinczy Veronika
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SIKERES ÉV ÉS ÚJABB
KEZDEMÉNYEZÉSEK A CROWNNÁL

Jó évet zár a CROWN Magyarország Csomagolóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, tudta
meg dr. Czira Szabolcs polgármester és dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester a cégnél tett
november eleji látogatásakor.
A városvezetőket Hatvani József gyárigazgató és Gál András
termelési vezető fogadták, s adtak tájékoztatást a jubileumi év,
hiszen 25 éves a cég a városban,
eredményeiről, új kezdeményezéseiről.
Mint kiderült, az elmúlt esztendőben indított új, speciális
gyártóvonalak (tépőzáras tetők
és kompozit papírdobozok aljára
kerülő tetők), melyekkel nem csak
a kapacitás, de a cég termékskálája is nőtt, teljesítették a hozzájuk fűzött reményeket, s folyamatosan emelkedik az ezeken
előállításra kerülő darabszám.
A gyártáshoz ugyan nélkülözhetetlenek a sok esetben speciális gépek, berendezések, a cég
mégis legfőbb erőforrásának
a humánerőforrást, vagyis a
CROWN DOLGOZÓKat tekinti. Ez pedig a vezetés intézkedéseiben is visszaköszön, hiszen az

üzemen belüli munkakörülmény javításokon túl, legújabb
kezdeményezésében, a társadalmi
felelősségvállalás
jegyében, minden
dolgozójára, mint a cég nagykövetére tekint. Egy csoport jött
létre a cégen belül, mely várja a
dolgozóktól azon kezdeményezéseket, melyekkel az üzem kapuin
túl tud a CROWN hatni, segíteni
jó kezdeményezéseket, támogatni a
városban működő intézményeket,
szervezeteket. A támogatás pedig nem csak pénzben értendő,
adott esetben a cég munkatársai
aktívan, tevőlegesen is hozzájárulnak egy-egy probléma megszüntetéséhez, siker eléréséhez.
• A pontos, precíz, folyamatosan kiemelkedő minőségű
termékgyártáshoz elengedhetetlen a kölcsönös bizalom
a CROWN életében, ezt a
bizalmat tudjuk most szélesebb körben, a kerítéseinken
túl, a dolgozóink, a város
életében is fontos pontokon
hasznosítani – mondta el
Hatvani József.
A nagykőrösi székhelyű cég
erejét és vállalatcsoporton belüli megbecsültségét jól jelzi az
is, hogy 2018. november 1-től, a
CROWN Magyarország Kft-be
olvadt be a Környén korábban
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Mivisa Hungary néven gyártó
üzem is.
A jövő évre nézve bizakodóak a CROWN-nál, a cél a

termelés növelése, új gépsorok üzembe helyezése, amely
egyben a dolgozói létszám
növelésével is együtt fog járni.
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A fúrt kutak
bejelentési határidejét
2020. december 31-ig
kitolták!
A gazdáknak, kúttulajdonosoknak
egyelőre nincs teendőjük!
Több tízéves történet a házi fúrt
kutak szabályozása – mondta
Font Sándor parlamenti képviselő, a mezőgazdasági bizottság
elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, az Európai
Unió részéről felszólítás érkezett, hogy Magyarország tisztázza, pontosan milyen számban és
mely területen helyezkednek el
ilyen kutak. Amennyiben ennek
nem teszünk eleget, az ország
jelentős mennyiségű céltámogatástól esik el – mondta Font.
Font Sándor elmondta, hogy
várhatóan jövő tavaszra tisztázódik, hogy a törvényalkotás
miként dönt az ügyben. Az eljárási rend tisztázása a jogalkotó feladata, a vonatkozó egyeztetések megkezdődtek már.

Költségmentességre
törekszenek
Font Sándor egy korábbi
sajtótájékoztatóján megjegyezte, hogy az az álláspontjuk, ha
bármilyen bejelentési díjkötelezettséget rónak ki, akkor ezeket
a kutakat a tulajdonosok nem
jelentik be, és így nem érik el
az eredeti célt, hogy megtudják,
hány ilyen kút van Magyarországon. A legérzékenyebb vízbázisok védelme érdekében erre
az információra ugyanakkor a
további jogalkotáshoz szükség
van – mondta Font.
Hangsúlyozta: amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály
nem jelenik meg, addig a tulajdonosoknak semmilyen kötelezettségük nincs.

119,726 MILLIÓ forintot
nyert a Város a Bárány utcai
lakótelep útjainak felújítására, építésére az önkormányzati tulajdonú utak
felújítására kiírt pályázaton,
mely forrás Pest megye településeinek állt rendelkezésére. A nyerteslistát a napokban tették közzé, melyben
Nagykőrös is szerepel, még
pedig az egyik legnagyobb
elnyert összeggel. A projekt

keretében a Bárány utcai lakótelep útjai újulnak meg. Dr.
Czira Szabolcs polgármester
lapunknak elmondta, hogy
nagyon örül az újabb győzelemnek, pályázati sikernek,
és elsősorban annak, hogy
a Bárány utcai lakótelepen
élők kérése, vágya is teljesülhet, és hamarosan megújult
közterületen közlekedhetnek.
Lőrinczy Veronika

Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit a

Kőris Kamarakórus

Hirdetés

A GONDTALAN
CSALÁDI
PILLANATOKÉRT

december 2-án 16:30-kor
tartandó hagyományos

Adventi műsorára

FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES
KAMATTÓL

Vezényel: Varró-Sasi Ildikó

THM:
9,16-19,51%

Helyszín: a Főiskola Gulyás Lajos terme

Ismét segített a TIBIKER!

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

www.patriatakarek.hu

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.
THM: 9,16-19,51%
Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.
*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. ¹A
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 vállalásával – 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%.
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Egyedülálló édesanyák voltak a TIBIKER múlt havi
nyereményjátékának boldog
győztesei. A TIBIKER élelmiszerbolt tulajdonosai hónapról
hónapra két rászoruló családot ajándékoznak meg 10- 10
ezer forint értékű vásárlási

utalvánnyal. Így volt ez ebben
a hónapban is. Dobi Zoltánné
egyedül neveli 12 éves kislányát, a másik szerencsés nyertes Pintér Erika lett, aki szintén egyedül neveli kislányát, a
9 éves Böszörményi Tifanit.
LV
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Új vezető a Názáret ovi élén:
Interjú Csókáné Kovács Eszterrel

A nagykőrösi Názáret Római
Katolikus Óvodának új intézményvezetője van, a mindig
mosolygós Csókáné Kovács Eszter személyében. Miközben beszélgetünk, arra gondolok, hogy
Eszter született óvónő. A négy
gyermekes anyukából árad a
szeretet, talán nem is választhatott volna magának más hivatást.
„Igazán nem gondoltam,
hogy valaha óvodavezető leszek,
de már diákkoromban voltak
vezetői pozícióim, a Diáktanács
titkára voltam. Több mint 17 éve
dolgozom itt, ebben az intézményben, úgyhogy a feladat „ismerős„ volt. Minőségbiztosítási
és fejlesztő munkaközösség vezetőként már dolgoztam, tehát
volt rálátásom az egyes feladatokra. Tudom, ez nagyobb lélegzetvételű vezetői munka, de sok
hasznos információt, segítséget
kapok az Egyházmegyétől, és
természetesen elődöm, a korábbi óvodavezető is sokat segít a
kezdetektől. Van olyan, ami nehezebb, mint gondoltam. Nem
a működtetésre értem ezt, hanem az emberi oldalra. Mikor
óvónőként dolgoztam, 25-26
kisgyermekkel kellett foglalkoznom, most 15-16 felnőtt
ember vezetője lettem. Természetesen ez egészen más feladat.
Nagy változás nincs és nem is
lesz személyemmel az óvodában,
hiszen Ági, az előző óvodavezető olyan stabil értékeket teremtett, olyan hírnevet szerzett az
óvodának, hogy az a célunk,
hogy ezt megtartsuk. Azon dolgozom, hogy a nevelő munkaközösség továbbra is stabil alap
legyen, és ez a többi dolgot is pozitívan fogja befolyásolni. Sze-

retnénk tehát a megkezdett úton
haladni. Szeptembertől nyolcból
öt új óvónőnk lett. Rengeteg jó
új ötletük van, ezeket szeretnénk folyamatosan megvalósítani, a szülők és a fenntartó
legnagyobb megelégedésére.
Négy óvodás csoportunk
van, és 16 munkatárs dolgozik
nálunk. Úgy gondolom, hogy
ez egy összetartó, szerető közösség, mely a keresztény nevelés szellemében él és dolgozik
a gyermekekért. Az erkölcsi
nevelés a kisgyermekeken is
meglátszik. Nálunk a kicsik
segítenek egymásnak, szeretik
egymást, ha szomorúak, akkor
megvigasztalják társukat. A
szeretet és a keresztény nevelés
nem csak szavakban, hanem
tettekben is testet ölt. Sajnos azt
kell mondanom, hogy elértéktelenedett világban élünk, megváltoztak a kiindulási pontok. Így
nem csak azok hozzák hozzánk
gyermekeiket, akik gyakorolják
vallásukat, egyre inkább igény
van a keresztény szellemű nevelésre. Rengeteg pozitív élményt
tudunk adni, melyek jó hatással
vannak az egész családra. Sok
programunk van, mind templomon belül, mind kívül. Szép
élményeket adunk a gyerekeknek, például Márton nap
alkalmából, vagy az Adventi
Szeretetvendégségen. Erősítjük a magyarságtudatot, és a
megbocsátás képességét, a hála
érzetét és az örömöt. Ezeket
mind viszik tovább szeretteik
közé a kicsik, és mindezen értékek formálják a gyermekek
családjait is.
Szép, jól felszerelt az óvodánk, de való igaz, hogy kinőttük már ezt a helyet. Van építési
engedélyünk a bővítésre, egy
óvodaépületre, ez nagy álmom
nekem és az itt dolgozóknak is.
Hosszútávon szeretnénk minőségi munkát végezni, a gyerekek
érdekeit szem előtt tartva folyamatosan. Ezért lenne jó, ha
újabb csoportnak is jutna hely,
mert akkor 20 fős csoportlétszám mellett dolgozhatnánk.
Jelenleg is 11 várólistásunk van,
nincs olyan hét, hogy ne lenne érdeklődő, aki ide hozná
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a gyermekét. Szeptemberben 47ből 30 jelentkezőt tudtunk felvenni. Nyáron nagy munka előtt
állunk, hiszen az épületen teljes
tetőcsere lesz a fenntartónak köszönhetően. 1,5-2 méter széles
árkádos fedett részt is kialakítunk végig a főépület oldalában. Remek lesz, már láttuk
a látványterveket. A tetőcsere
a tervek szerint augusztus végére befejeződik. Nagyon sok
mindenkinek hálás vagyok, és
köszönöm, hogy óvodavezető
lehettem! A férjem nagyon örül
és mindenben támogatta az elképzeléseimet, a gyerekeink per-

sze változó lelkesedéssel. Hálás
köszönetet szeretnék mondani
ezúton is elődömnek, Horváth
Dénesné Áginak, aki 17 éven
át, az első naptól folyamatosan támogatott, megerősített.
Természetesen végül, de egyáltalán nem utolsó sorban köszönöm kollégáim bizalmát és
támogatását. Köszönöm, hogy
a kollégáim szeretettel vették
ezt a változást. Ígérem, hogy az
eddigi hagyományoknak megfelelően fogunk dolgozni a szülők, gyermekek és a fenntartó
megelégedésére.”
Lejegyezte: Lőrinczy Veronika

Horváthné T. Nagy Ágnes óvónő,
a Názáreti Angyalkert
megálmodója, felvirágoztatója
40 év szolgálat után vonult
nyugdíjba…
Szívvel és lélekkel az Óvodapedagógusok Egyesületének alapító tagja. Vezetői feladatot, szolgálatot vállalva 26
éven keresztül vezette a Názáret óvodát, s a kis angyalkákat
szebb és boldogabb jövő felé. Vezetése alatt lett az óvoda
szerető óvó-védő, féltő angyalkerti kincses-sziget. Köszönhető ez annak, hogy keresztény értékeket hordozva,
szeretetet sugározva, úgy végezte szolgálatát, hogy szíve
mindenkiért egyformán dobogott. Szemlélete szerint: Legyünk a jel, a reménység, ki változást hoz!
Töretlen vezetői munkabírását, empátiáját és feltétel nélküli gyermek- és emberszeretetét, aki belépett az óvodába,
megtapasztalhatta. A cselekedeteit a szeretet, engedelmesség, mások szolgálata vezérelte. Szakmai hírneve egybefonódott a tisztességgel, a küzdéssel, odaadással, az értékteremtéssel, a katolikus óvoda töretlen fejlődésével.
Célja az ölelő óvoda létrehozása volt, melyet a tolerancia, mások segítése, együttérzés, kéz a kézben támogatás
jellemez. S melyben gyermekek-felnőttek, szülők, dolgozók
szerető Názáretis közösséggé válnak.
Szemlélete szerint, aki Istenszerető, annak minden a javára válik. Az élete meghatározójává lett a Názáret óvoda,
melyet hittel és szeretettel vezetett példaképei nyomában.
Vallja: Megkapta az emberi élet legnagyobb ajándékát,
több száz kisgyermeket, családot, kollégát vezethetett Isten
országához és igazságához. Az élet jutalom, érdemeld ki.
Az élet élet – éljed.

Az Önkormányzati Hírek Szerkesztősége
a Jóisten áldását kéri Horváthné T. Nagy Ági
ny. Intézményvezetőre. Hisszük, hogy aktivitása,
szeretete, szakmai tudása sok-sok embernek
fog boldogságot okozni és segítségére lenni az
elkövetkező évtizedekben is.
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CSALÁDI RETRO BÁL
a Nagycsaládosok Nagykőrösi
Egyesületénél

November 3-án tartották ez
évi Retro Családi Báljukat a
Nagycsaládosok Nagykőrösi
Egyesülete. A helyszínt a Toldi
Iskola adta, a vacsorát az iskola
konyhája készítette.
A Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesületénél immár hagyományosnak tekinthető a családi
bál, hiszen az Egyesület elnöke,
Pap Lajosné Farkas Zsuzsanna
köszöntőjében elmondta, hogy
immár 10. éve volt főszervezője a bálnak, amely egyedülálló
kezdeményezés, hiszen itt kicsik
és nagyok együtt bulizhatnak.
A Vezetőség úgy gondolja, példaértékű az Egyesület Családi
Retro Bálja, hiszen a gyerekek
együtt mulatnak a szülőkkel,
sőt nagyszülőkkel, akik példát
mutathatnak a kulturált szórakozásról. Ugyanakkor nagy

segítség is a családoknak, mert
az egyik nagycsaládos bálozó
szavait idézve: „…végre egy vacsi, ahol nem azt kell hetekkel
előtte szerveznem, hogy hova
passzoljam le a gyerekeimet!”
Az Egyesület néhány tagja
meglepetés műsorral kedveskedett a résztvevőknek, amely
nagy sikert aratott. A Bál nagyon
jó és családias hangulatban zajlott le, pedig a 10 év alatt most
vettek részt legtöbben! A zenei
program felelőse Rémán János

volt, aki Kiskunhalasról érkezett, és a bál végén elmondta,
mennyire jól érezte ő is magát,
ő vallja, hogy: „jó bulit, csak jó
közönséggel lehet csinálni. Ez
olyan jó buli volt, hogy még én
is jól éreztem benne magam!
Amikor az ötödik számnál már
együtt énekelt több mint 100
ember, akkor már tudtam, hogy
megnyertem a bulit!”
Nagyon sok és értékes tombolatárgy gyűlt össze, kicsik és nagyok nagy-nagy örömére! Ezúton
is köszönjük a támogatást dr. Czira Szabolcs Polgármester Úrnak,
a Pap-Agro Kft-nek, a Pap-Alkatrész Kft-nek, a TIBIKER-nek,
a Kőrös Áruháznak, a Família
Papírboltnak, a Tappancsok Cipőboltnak, a Stylus Divat-nak,
a Gömöri Ékszerboltnak, ERKE Zoovilág-nak, DIEGO-nak,
Surányi Rita varrónőnek, Farkas
Albertnének, Kiss Ernőnének,
Fehér Irén manikür-pedikürnek, a Bonduelle-nek, a Szolnoki
úti Zöldség-Gyümölcs Boltnak,
a NOE-nak, a Nagycsaládosok
Nagykőrösi Egyesületének és az
Egyesület tagcsaládjainak.
Jövőre a Nagycsaládosok
Nagykőrösi Egyesülete megalakulásának 25. Jubileumi
Családi Retro Báljára készülnek az Egyesület tagjai.
Nagycsaládosok Nagykőrösi
Egyesülete
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GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. november 12-től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.,
Tel.: 53/350-366
2018. november 19-től
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el, mivel
az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2018. november 17-18-án
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40
2018. november 24-25-én
DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06/20-914-13-33
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MEGHÍVÓ
„Minden Ké(P)pen
Nagykőrös 2018.”
Tisztelettel és sok szeretettel meghívjuk a
„Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2018.” című fotópályázat kiállításának megnyitó ünnepségére

2018. november 27-én, kedden 17 órára.
Helyszín: Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ, Rácz József Galéria
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.)
A kiállítást megnyitja: Dr. Czira Szabolcs,
Nagykőrös város polgármestere
Műsor: Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános
Iskola 8. osztályos tanulói előadásában: Moldvai-táncok; a 6. osztályos tanulók előadásában:
Dunántúli Népdalcsokor.
Felkészítő pedagógusok: Marjainé Sebestyén
Katalin és Hegedűs Károlyné
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fotó: Palásti Viktor

KŐRÖSI NAGYASSZONYOK

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Pedagógus
Klubjában 2018. november 7-én
„Kőrösi nagyasszonyok” címmel
Dr. Erdélyi Erzsébet ny. főisko-

lai docens tartott előadást nagy
sikerrel a kulturális központ
klubtermében. A gazdag prezentációval kísért előadását teljes teltház és érdeklődés fogadta.
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Dr. Erdélyi Erzsébet megkeresésünkre lapunknak elmondta:
Az emancipáció előtti időkben – különösen az elmúlt két
évszázadban – a nőket modern
rabszolgaságban tartották a
férfiak az egész világon. Magyarországon sem volt ez másképp:
épp 70 évvel ezelőtt fogadta el
az Országgyűlés a nők hátrányos helyzetének megszüntetéséről szóló törvényt, amelynek
valódi realizálását a mai napig
nem sikerült megoldani.
Érthető a hölgyek részéről
az a törekvés, hogy háttérbe
szorítottságuk ellenére minden
történelmi időben keresték a
lehetőséget a közéletiség megélésére. Háborús időkben egyszerű volt ilyet találni: sebesültek,
hadirokkantak, árvák ápolása,
felkarolása, békében a karitatív
tevékenység, oktatás segítése,
jótékonykodás kínált erre alkalmat. Ehhez persze szükség volt
az anyagi biztonságra, amit a
tehetős és tekintélyes férj biztosított. A „nagyasszony” fogalma
így nyert értelmet a hétköznapokban.
Híres-nevezetes nagyasszonyok: Magyarország nagyasszonya, Szűz Mária, de olyan kiváló
történelmi személyiségek, mint
Lorántffy Zsuzsanna, Zrínyi
Ilona, Beniczky Hermin (Veres
Pálné) évszázadokra példaképei
lettek a felnövekvő leánygenerációknak.

Nagykőrösön is voltak olyan
asszonyok, akik áldozatos munkával próbáltak segíteni aszszonytársaikon. Egy-egy nemes
cél eléréséért, ha kellett, még
kisebb mozgalmat is indítottak,
mint például Zsók asszony Arany
János szobrának felállításáért.
A Beretvás család hölgytagjai élen jártak mind az anyagi, mind a fizikai áldozatvállalásban. Tehették, hiszen férjük
– az idősebb és ifjabb Beretvás
János – a város legtehetősebb
földbirtokosai között voltak.
De más tehetős családok is éltek
a városban, asszonyaik mégsem
vállalták a karitatív munkát.
A Beretvás hölgyek ezért válhattak példaképpé. A református egyházzal karöltve olyan
erkölcsnemesítő, családsegítő
tevékenységet folytattak, amely
példaértékű volt az elmúlt két
évszázadban. Ifjabb Beretvásné (Sóvári Soós Margit) még
művészi karrierjét is feláldozta
családjáért és tágabb közösségéért. Emlékezzünk rájuk jó
szívvel.
Lejegyezte: Beretvás Judit
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Elindult a családok
támogatásáról szóló
nemzeti konzultáció,
mondja el véleményét ön is!

ÉN MÁR ISKOLÁS
VAGYOK
A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák
első osztályos csoportjait.
Bemutatkozik az Arany János Református Általános Iskola és
Óvoda 1. c osztálya

Fotó: Botár Gergely/kormany.hu

Elindult a gyermekes családok
támogatásáról és védelméről
szóló nemzeti konzultáció, a
posta a napokban megkezdte a
kérdőívek kézbesítését – jelentette be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.
Novák Katalin azt mondta, a
kérdőíveken tíz eldöntendő
kérdés szerepel, amelyekre a
kormány december 21-éig várja a válaszokat.
A kérdések között szerepel a
legalább négy gyermeket nevelő
nők számára a főállású anyaság
intézményének bevezetése, a
gyerekeket nevelő családoknak
járó támogatások kétharmados
védelmének biztosítása, továbbá
a beteg gyereküket otthon ápoló
családtagok támogatása.
Az államtitkár szerint az
emberek megkérdezése ebben
a formában már bevált, jó gyakorlat, és abban Magyarország
élen jár, mert a magyar mintát
követve már az Európai Unióban is indítottak konzultációt.
Azért is jó műfaj a kérdőíves
konzultáció, mert így mindenkinek módja van elmondani a
véleményét – tette hozzá.
Novák Katalin kiemelte, a kormány számára a családok évében
különösen fontosak a visszajelzések, mert az őket érintő kérdésekről a családokkal, a fiatalokkal
együtt szeretnének dönteni.
A sajtótájékoztatón bemutatott kétoldalas kérdőíven a
tíz kérdés mindegyikéhez felvezető szöveget írtak, konkrét
kormányzati elképzeléseket is
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megfogalmazva; a kérdésekre
igennel vagy nemmel lehet válaszolni.
Novák Katalin erre utalva azt
mondta, ez a kérdés azért fontos,
mert szeretnék a családtámogatásokat „kőbe vésni”, hogy azokat ne legyen könnyű lebontani,
ahogy azt korábban a baloldali
kormányok idején tették, például
az otthonteremtési támogatás
megszüntetésével. A fiatalok
gyermekvállalásról szóló döntése
nem kormányzati ciklusokra szól
– hangoztatta az államtitkár.
A kérdőívek kitöltésére később
online is lehetőség lesz.
(MTI)

Osztályvezető: Tormáné Zöldi Szilvia
Napközi vezető: Debreczeni Szilvia
Névsor: Barsán Krisztián; Barta Gyula Szabolcs; Bíró Máté;
Bordás Benett; Dávid Soma; Farkas Katalin Angyalka; Gál
Gergő; Gál Gréta; Gál Luca Anna; Görög Csenge Sára; Hende
Jázmin Viktória; Jónás Noémi; Kis Luca; Laczi Enikő; Lassu
Marcell; Méhesi Mirkó; Miskolczi Dominik; Nagy Laura; Szabó
Nola; Szécsény Vanda Henrietta; Szivos-Tóth Lili; Szürös Kamilla Szimóna; Tamasi Martin; Tóth-Kozári Zsombor; Visser Brendon; Wágner Botond; Zsuzsandor Simon

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

V. NAGYKŐRÖSI
JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL

Kedves Sportszerető
Nagykőrösiek!
Ismét elérkezett az idő, hogy a sportruhát báli ruhára cseréljük,
hiszen 2018. december 1-jén immár 5. alkalommal kerül megrendezésre a Nagykőrösi Jótékonysági SPORTBÁL.
Ezen a nemes, hagyományőrző eseményen a Kőrös Judo SE, a
Nagykőrösi Birkózó Egyesület mellett a Nagykőrösi Kinizsi SE csapata is képviselteti magát. Minden résztvevő a belépőjegy megvásárlásával személyesen támogatja a nagykőrösi sport utánpótlás-nevelést és sportéletet, így ez alkalommal a mulatság igazán
hasznos és nemes ünneppé válik.

A rendezvény hivatalos programjai:
18:00 Kapunyitás;
19:00 Sportolók jutalmazása;
20:15 Vacsora;
23:30 Tombola.
Találkozzunk 2018. december 1-jén 18:00-kor a Nagykőrösi
Kossuth Lajos Általános Iskolában és adjuk át magunkat
az önfeledt szórakozásnak egy éjszaka erejéig. Figyelem! Az
eseményre a jegyek korlátozott számban érhetők el, így kérjük,
mielőbb jelezzék részvételi szándékukat a szervezőknek, illetve a
választott menüt. Gyere és táncold át velünk az éjszakát...

KOCHAN JÓZSEF A DOBOGÓ
LEGFELSÔ FOKÁN
Foghíjas
létszámmal
vettek részt a Kőrös
Judo SE versenyzői a
Debrecenben csak fiúk
számára megrendezett
serdülő ,,B” és junior
,,B” korosztály Országos Bajnokságán. Sajnos
többeknek csak egy vagy
két vereség jutott, egyedül Budai Gábornak
sikerült két mérkőzést
nyernie. Ezt követően
két vereséggel folytatta,
így a hetedik helyen zárt.
A többiek Balog Ádám,
Farkas Tamás, Kovács
Péter, Kornyik Máté és
Kovács Donát nem értek
el helyezést. Azért ezen a
hétvégén sem maradt siker nélkül az egyesület.
Budapesten rendezték
meg a Magyar Egyetemi
és Főiskolás Bajnokságot, ahol Kochan József,
a Testnevelési Egyetem hallgatójaként, ellenfeleit maga mögé utasítva a dobogó legfelső
fokára állhatott fel.

XII. évfolyam, 46. szám • 2018. november 16.

KINIZSI: A KIHAGYOTT
ZICCEREK
MEGBOSSZULTÁK
MAGUKAT
A Nagykőrösi Kinizsi nagy lehetőséget
szalasztott el, hiszen ha nyert volna – a
bajnokság sűrűsége miatt – felugrott
volna a 7-ik helyre. Szentendrén remekül
kezdődött a meccs, hiszen sorra alakítottuk ki a helyzeteket, amit az első félidő
legvégén, a 47-ik percben tudtunk gólra
váltani Halasi Károly révén. A második
félidő rosszul kezdődött, mivel egy véleményes büntetőt befújtak a hazai csapatnak, amit sajnos gólra váltottak a 49-ik
percben. A folytatásban egyet kapuzott a
Kinizsi, de sorra maradtak ki a ziccerek,
és ahogy az ilyenkor lenni szokott, egyszer
kontrázott meg minket a Szentendre és azt
rögtön gólra is váltotta.
Az utolsó 20 percben még egy szabályos gólt is elvettek tőlünk a bírók, emellett rúgtunk kapufát, kimaradt újabb ziccer, de sajnos egyenlítő gól nem jött össze.

A hétvégén nincsen verseny, egyedül
Hajdú Eszter léphet szőnyegre a győri Ifjúsági Európa Kupán. Egy pontszerző hely
elérése szép eredmény lenne tőle.
KŐRÖS JUDO SE

Javítani hazai pályán a Felsőpakony ellen lehet, akikkel 6 pontos
meccset játszik csapatunk vasárnap 13:00-tól.
Sohajda Márk
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NAGYKÔRÖS KIVÁLÓ ÉRTÉKELÉST
KAPOTT AZ ORSZÁGOS FÔZSÛRITÔL!
ORSZÁGOS DÍJÁTADÓ GÁLA
NOVEMBER 16-ÁN, NAGYKÔRÖSÖN!

Nagykőrösön kerül megrendezésre a Virágos Magyarország
országos környezetszépítő verseny 25. jubileumi díjátadó gálája november 16-án, pénteken.
Arról, hogy szeretett városunk,
Nagykőrös milyen eredményt
ért el az országos megmérette-

tésen idén, következő lapszámunkban olvashatnak. Egy biztos, nagyon pozitív méltatást
kaptunk az országos fő zsűritől, akiket szakmailag lenyűgözött a város fejlődése.
A kiváló szakemberek az
alábbi méltatást tették Nagykő-

rösről: „A 650 éves alföldi mezőváros néhány év alatt következetes tervezéssel és ütemezett,
magas színvonalú kivitelezéssel
teljesen átalakította zöldfelületeinek arculatát, a régi faállomány megújult, a zöldfelületek új funkciókkal bővültek. A
nagyvonalú, esztétikailag értékes, szakmailag megalapozott
megoldások elismerést váltanak
ki a helyi lakosságból és a látogatókból egyaránt. Megtartva
a barokk, klasszicista építészeti
örökségét, e téren is folyamatos
a megújulás. Természetes értékekben is bővelkedik, védettek
a város határaiban álló alföldi
tölgyerdők. Kiemelkedő színvonalú fejlesztései a Szabadság tér
és környezete, mind a főutca, a
főtér, a Hősök tere és a Cifrakert, a Csónakázó tó és környe-

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

zete. A város központi területeinek átalakításában Arany János
életművének állomásai kiemelkedő fontosságúak.”
Az Önkormányzati Hírek
megtudta, a közösségi részvételért 100%-ot, az önkormányzat
felkészültségére 100%-ot és a
környezetvédelemre is 100%ot kapott Nagykőrös. Ez már
önmagában a nagykőrösiek közös sikere, a példás összefogás
győzelme. Köszönjük mindenkinek, aki tett azért, hogy ez a
város olyan gyönyörű legyen és
ilyen kiváló szakmai értékelést
kaphatott idén.
Bármilyen eredményt is érjünk
el november 16-án, Nagykőrös
győzött és folytatjuk!
További részletek jövő heti
lapszámunkban!
Horváth Tibor

A Pest Megyei
Vöröskereszt
Területi Szervezete
véradást szervez

2018. november 21-én,
13-17 óra között
Nagykőrösön, a Széchenyi
tér 8. szám alatt

Dömötör Ambrust köszöntötte 90. születésnapja alkalmából dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester.
Az ünnepelt a szerető családtagok és volt
kollégák körében fogadta a városvezető
jókívánságait. A városvezető gratuláci-
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ója mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait tartalmazó
emléklapot.

Isten éltesse
Ambrus bácsit!

A véradás egyben szűrővizsgálat
is, így visszajelzést kaphat
egészségügyi állapotáról.
A nők évente 4, a férﬁak
5 alkalommal adhatnak vért!
Két véradás között 56 napnak
kell eltelnie!
Aki vért ad, életet ad!
Egy véradással 3 beteg
embernek segíthet!
Jöjjön és csatlakozzon
a véradók táborához!
Nagy Józsefné
önkéntes vöröskeresztes
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