Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy megjelent az Önkormányzati Hírek külön kiadása, a 2019-es naptár.
Keresse Ön is postaládájában!
Amennyiben nem kapott, úgy személyesen átveheti a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
1-es irodájában!
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HO-HO-HO-HÓÓÓÓÓÓ ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

A négy vasárnapból álló adventi
időszak az örömteli várakozás
ideje, az emberek karácsonyra,
a nagy ünnepre készülnek.
Az elmúlt években már
hagyománnyá vált a városi adventi
koszorú gyertyáinak meggyújtása.

Nagykőrösön hagyományosan minden
esztendő december 6. napján megérkezik a Mikulás a Városháza tornyából,
a gyerekek legnagyobb örömére. Idén
sem volt ez másképp, sok száz kisgyermek
gyűlt össze a nagy napon, hogy részese
legyen ennek a csodálatos élménynek.
Boldogan csillogó gyermekszemek, mosolygó arcok, izgatottan várakozó apróságok fogadták nagy-nagy szeretettel
a Mikulást, aki szerencsésen leereszkedett a magasból, hogy aztán megörvendeztesse a gyerekeket ajándékokkal is.
A rendezvény elején dr. Czira Szabolcs
polgármester köszöntötte a kisgyermekeket, majd a krampuszokkal együtt várták
a Mikulást.
Fogadják képeinket olyan
szeretettel, ahogyan azokat mi
készítettük Önöknek.
Tekintsék meg képgalériánkat
és videónkat az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook oldalán!
Folytatás lapunk 16. oldalán!

A gyertyagyújtásokra az adventi
vasárnapokon, a Szabadság téren
kerül sor.

A harmadik vasárnap,
december 16-án 16 órától
gyertyát gyújt Főtisztelendő
Hernádi László esperesplébános.
Közreműködik a Szent Kristóf
Kórus.
*****
A negyedik vasárnap, december
23-án 16 órától gyertyát gyújt
dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös
város polgármestere.
Közreműködik a Nagykőrösi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
közössége.
Éljük át közösen az örömteli
várakozást!

NEMZETI
KONZULTÁCIÓ 2018.
MÁR CSAK 1 HÉTIG TART!
TÖLTSE KI MOST!

Ezekben a kérdésekben is kéri a Kormány
az Ön véleményét – IV. rész
Töltse ki online 2 perc alatt, üsse be a keresőbe az alábbi linket és
mondja el véleményét:
https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/

A Fidesz-KDNP
kormány mindig is
a munkahelyteremtés
kormánya volt
A Fidesz-KDNP kormánya mindig is a
munkahelyteremtés
kormánya volt, ezért
támogatja, hogy a
dolgozók a magasabb kereset érdekében mindig önként vállalt
munkavégzésre kapjanak lehetőséget, de ehhez mindig
szükség van a dolgozók beleegyezésére - mondta Hollik
István kormányszóvivő pénteken.
A kormány hivatalos Facebook-oldalán
megjelent
videóban Hollik István kijelentette: ez a kormány mindig is a munkahelyteremtés
kormánya volt. „Szemben a
szocialistákkal, akik egymillió

embert tettek munkanélkülivé, mi már
közel 800 000 munkahelyet teremtettünk és
folyamatosan emeljük
a béreket” - tette hozzá.
Hollik István szerint a kormány célja most is az,
hogy aki többet akar dolgozni,
és így többet akar keresni, az
elől lebontsák a bürokratikus
akadályokat.
Ezért a kormány támogatja, hogy a dolgozók lehetőséget kapjanak az önként
vállalt munkavégzésre, hogy
így többet kereshessenek, de
ehhez mindig szükség van
a dolgozók beleegyezésére tette hozzá.
(MTI)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a
Kedves rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik a drága jó férj, édesapa,

Kőházi Kiss József
temetésén részt vettek, virággal emlékeztek, utolsó útjára
elkísérték, bánatunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Gyász
Fehér Ferenc /Szabó mester/ (1926)
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Borbás Marcsi: „Beértem ide a központba
és olyan szépen föl van minden újítva,
szóval le a kalappal, tényleg gyönyörű.”
A Virágos Magyarország verseny eredményhirdetését követően, november
16-án exkluzív nyilatkozatot adott az
Önkormányzati Hírek újságnak Borbás
Marcsi, televíziós műsorvezető-szerkesztő, a Virágos Magyarország Verseny
fővédnöke, aki 2017-ben átvehette a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, majd
idén a Budapestért díjat is megkapta.
Magyarország egyik vezető televíziós
személyiségének Nagykőrössel kapcsolatos gondolatait az alábbiakban olvashatják.
„Már korábban is jártam Nagykőrösön,
de nagyon régen volt. Óriási meglepetés
volt, Lajosmizse felől jöttem be és elképesztően szép volt beérkezni. Én tudom, hogy
önök elégedetlenek az út minőségével, de ez

tök jó, ezen ne változtassanak, az ember bír
nézelődni. Nagyon szépen sütött a nap, csodálatosan szép. Én Alföld mániás vagyok,
annyira jó érzés volt látni ezt a gyönyörű
tájat és amikor beértem a városba, akkor
lassítottam le igazán, mert annyira gyönyörűek ezek a régi házak, amik megvannak,
hogy egyszerűen mindegyiknél lelassítottam
és külön megnéztem. Ezekre nagyon kell vigyázni, mert már nagyon kevés településen
van meg, hogy ennyi régi szép ház legyen.
Egy csoda. És utána beértem ide a központba és olyan szépen föl van minden újítva,
szóval le a kalappal, tényleg gyönyörű. Nekem nagyon tetszik Nagykőrös.” – nyilatkozott lapunknak Borbás Marcsi.
Horváth Tibor

ÉLMÉNY A KŐRÖS ART MOZIBAN

A Relevé TSE táncosai, akik részt vettek az
Európa bajnokságon, Polgármesteri Elismerő Díszoklevélben részesültek, a díjat dr.
Czira Szabolcs polgármester adta át részük-

re a szeptember végi testületi ülés keretében.
A gyerekek az oklevél mellé egy ingyenes
filmvetítést is nyertek a Kőrös Art Moziban,
melyen örömmel vettek részt december ele-

jén. A Relevé táncosai, valamint Horváth
Melinda táncpedagógus ezúton is köszönetét fejezi ki a városvezetőnek a felejthetetlen
mozis élményért.

ÁLLÁST KÍNÁL
A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ pályázatot hirdet
az Idősek Otthonában gondozó munkakör betöltésére
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ címére történő megküldéssel
(2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zs. utca 4. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gondozó.
• Elektronikus úton az idosekotthona@nhszk.hu címre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfiné Halász Anett szakami vezető nyújt
a 06 20 587 7631-es telefonszámon.
A teljes felhívás megtalálható a www.nagykoros.hu városi honlapon!
XII. évfolyam, 50. szám • 2018. december 14.
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Földi László: „Minden korábbinál
több támogatást sikerült kijárni
Nagykőrösnek”

„Nagykőrös 2018 áprilisában a győzelemre szavazott, és hiszek abban, hogy
2019 tavaszán, az Európai Parlament új
tagjainak megválasztásakor, illetve jövő
ősszel, az önkormányzati voksoláson
is a siker útján szeretne tovább menni” – mondta lapunknak a település Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője.
Földi László beszélt a településnek kiharcolt támogatásokról is.
– Jókora raktár kellhet az Országgyűlés
jegyzőkönyveinek, ha belegondolunk,
hogy mennyire sűrű évet zárt a törvényhozás. Volt már ideje arra, hogy elkészítse a saját 2018-as számvetését?
Földi László: A legaktívabb parlamenti
képviselők közé tartozom. Csak idén 19szer szólaltam fel – többször napirend
előtt vagy pártom, a KDNP vezérszónokaként, illetve különböző törvényjavaslatok vitájában –, és hat önálló indítvány
fűződik a nevemhez. A választókerületemben is jelen vagyok, sok rendezvényen
veszek részt, és ahol megtisztelnek a felkéréssel, ott beszédet is mondok. Ennek
ellenére volt időm számvetést készíteni,
mert az nemcsak lehetőségem, hanem
kötelességem is. Elvégre a nagykőrösiek
azért választottak meg újra – amit ezúton
is tisztelettel köszönök nekik –, hogy itt,
helyben is kézzel fogható legyen a fejlődés. Az idei évben is több pályázati forrás
4

érkezett. Nagykőrös
útjai több mint 120
millió forintból kerül
felújításra, illetve járdaépítésre 30 millió forint támogatást kapott.
A Belügyminisztérium
600 milliós támogatásával elindult a városi
piac teljes felújítása,
valamint az idei évben került átadásra
a település egyik új
büszkesége, a felújított
Arany János Múzeum.
Köszönöm dr. Czira
Szabolcs, polgármester és dr. Körtvélyesi
Attila, alpolgármester
munkáját, fontos szívügyük Nagykőrös fejlődése, mindent megtesznek, hogy sikeres legyen a település.
Köszönöm azoknak is, akik helyben vagy
a kormányzat szintjén munkájával hozzájárult ezekhez a sikerekhez. Hozzáteszem: minden más parlamenti döntésünk
kedvezett a nagykőrösieknek is.
– Felsorolná ezeket?
Földi László: A rendszerváltás óta még
soha nem volt annyi embernek munkája,
mint most. Több mint négymillióan dolgoznak. Kiemelten támogatjuk a munkavállalókat, a családokat, a magyar
kisvállalkozásokat, az otthonteremtést,
a nőket, valamint a pályakezdő, gyermeket vállaló fiatalokat, illetve a nyugdíjasokat és a vidékieket. A gazdaság bővül,
az infláció alacsony, a költségvetés stabil, a bérek és a nyugdíjak emelkednek,
Pest megyei települései plusz forrásokat
kaptak a fejlesztésekre. Sorban nyílnak
az új gyárak, épülnek az utak, mindenhol építkezéseket látni, és közben a miénk
Európa egyik legbiztonságosabb országa,
mert kívül tartjuk a veszélyes migránsok,
a potenciális terroristák és a keresztényellenes szélsőségesek millióit. Ez utóbbiról
szól a tavaszi európai parlamenti választás
is. Itt az idő, hogy végre azok irányítsák
Európát, akik nem szervezni, hanem megállítani akarják az illegális bevándorlást,
ami a terror földjévé tette Nyugat-Euró-

pát, és azzá teszi a miénket is, ha tavasszal
rosszul döntünk. Számítok a nagykőrösiek bölcs szavazataira. Nagykőrös 2018
áprilisában a győzelemre szavazott, és
hiszek abban, hogy 2019 tavaszán, az
Európai Parlament új tagjainak megválasztásakor is a siker útján szeretne
tovább menni. Utána pedig következik
az önkormányzati választás, amikor a legfontosabbról, szűkebb otthonunk sorsáról
döntünk. Ahol mi irányítunk, ott fejlődés
lesz. Ahol arra érdemtelenek kapnak lehetőséget, ott leszakadás és széthúzás. Hódmezővásárhely riasztó példája lebegjen
mindenki szeme előtt. Ott rossz döntést
hoztak a helyiek, mert nem a józan eszüket használták. Olyan embert választottak
meg, aki csak önmagát szolgálja. Ilyen hibát sehol sem szabad elkövetni, mert egy
alkalmatlan vezetőre rámegy az egész település.
– Mi a véleménye az ellenzékről?
Földi László: Mondhatnám, hogy halottról jót vagy semmit, de inkább azt
mondom: ha majd egyszer nem lesznek
egymás, és főleg az ország ellenségei, akkor talán tenni is tudnak valamit a nemzetükért. Most viszont önmaguk paródiáját játsszák – csak már senki sem nevet...
Leginkább a szavazóikat sajnálom. Ennél
sokkal jobbat érdemelnének. Én például három éve nem tudom kihüvelyezni a
tisztelt ellenzéki képviselőtársak nyilatkozataiból – pedig sokat szerepelnek a médiában –, hogy mit gondolnak, teszem azt, a
migrációról.
– Egy kicsit könnyedebb témára terelve a
szót: hogyan ünnepli a karácsonyt?
Földi László: Ahogyan egy keresztény
embernek illik: csendesen, családi körben, elmélyülten és visszafogottan. Hívő
emberként számomra már az advent, az
eljövetel várása is az ünnep része. Ilyenkor elcsendesedek, az Úr felé fordulok,
megvizsgálom a lelkiismeretemet, számvetést készítek, és sokat foglalkozom a
családommal, amire bizony év közben
nem sok időm jut. Olvasok, imádkozom,
főzőcskézek és jókat eszem. Készülök 2019re. Nem lesz könnyű, de a nagykőrösiekkel közösen folytatjuk a munkát és újabb
sikereket fogunk elérni.
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ÚJABB SIKER!
600.000 Ft értékben kapott tűzoltó védőfelszerelést
az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös!

Nyertes pályázatának köszönhetően, 600.000 forint értékben
kapott Safe Grip 3 típusú tűzoltó védőkesztyűket és Austria
Neu típusú osztrák tűzoltó védőcsizmákat az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös. A

kiváló, új védőfelszerelés a napokban érkezett, melyet Fakan
Zoltán tűzoltóparancsnok mutatott meg dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármesternek, a tűzoltóság
elnökének, aki örömét fejezte
ki, hogy az új tűzoltóautó és

az ajándék feszítővágó után ismét jelentős támogatást kapott
a nagykőrösi Önkormányzati
Tűzoltóság.
Valamint azt is megtudtuk,
hogy idén is ajándékcsomagokkal
kedveskednek a tűzoltók gyerme-

keinek, már összeálltak az ajándékcsomagok, melyeket remélhetően nagy örömmel vettek át a
kicsik a tűzoltóság Mikulásától.
ÚJABB SIKER,
ÚJABB GYŐZELEM!
Horváth Tibor

Jövőre több, mint 20 millió forint értékben
támogatják a nem vezetékes gázzal, vagy
távhővel fűtő nagykőrösi családokat!
„A Kormány 1602/2018. (XI.
27.) Korm. határozata a téli
rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes gázvagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról”
címmel jelent meg kormányhatározat a Magyar Közlöny
2018. évi 186. számában.
Az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatás
biztosítása céljából

háztartásonként
12 000 forint támogatást nyújt
a települési önkormányzatoknak,

a támogatás végső felhasználási ideje 2019. december 31.
Az önkormányzat fogja
majd utalvány formájában kiosztani a támogatásokat, már
kiválasztásra került az a vállalkozás is, ahol ezt be lehet váltani. Sikerült olyan vállalkozót
találni, akinél az összes támogatási fajta megtalálható, így fa, PB
gáz, szén, pellet, brikett. Erről
későbbi lapszámunkban olvashatnak majd!
A kormányhatározat tartalmazza, hogy csak a 2018.
október 15-éig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek a támogatásból és a
támogatás nem használható
fel a tüzelőanyag jogosulthoz
történő szállítási költségei-
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nek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli.
A kormányhatározat mellékelt táblázatából kiderül, hogy
Nagykőrösön 1687-en része-

sülnek támogatásban, összesen
20. 244. 000 forint értékben,
vagyis jövőre 1687 nagykőrösi
család részesülhet a téli rezsicsökkentésben.
Horváth Tibor

Hirdetés

Ünnepi menü
fáradság nélkül!
Harcsa halászlé
Kemencében sült csülök
Karácsonyra előrendelést felveszünk.
Rendelését december 20-ig leadhatja az
étteremben, vagy telefonon: (53) 354 325
ŹåőäěäėäěŪĆĂäőļėàäÚäġÙäŅ̡̠ͿÂĢ
̟̠Ϳőļě̠̠ĪŅÂĆú͠
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ÉPÜL A PIACCSARNOK ÉS
NAGYON SZÉP LESZ!

Hirdetés

Jelenleg is teljes készültségben dolgoznak a szakemberek, hogy minél előbb elkészüljön a piaccsarnok épülete
és azt birtokukba tudják venni a Kőrösiek. Látszik, hogy
tényleg egy hangulatos, barátságos piac kerül kialakításra, mely már most igazán
elnyeri szinte mindenki tetszését. Az őstermelői résznél
a kerítést is elkezdték építeni.
Még ha egyes árusok bírálják
is a fejlesztést és a beruházást,

valójában ők is tudják, hogy
tarthatatlan volt a középkort
megszégyenítő állapot, ami
a régi piacot jellemezte. Az
épülő piaccsarnok pedig tényleg önmagáért beszél, nagyon
szükséges volt ez a beruházás,
hogy ne szokjanak el továbbra
se a vásárlók, és télen, esőben
se kelljen megfagyni, megfázni, míg várakoznak.

Nagykőrös pedig
az újabb győzelem
kapujába került!

Hirdetés

Híreinket,
PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

képgalériáinkat

4599 Ft

9299 Ft

kövesse nyomon

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Önkormányzati Hírek
Nagykőrös
facebook közösségi

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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továbbra is az

oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu
városi honlapon!
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AZ ÖSSZEFOGÁS SIKERE
A TEMETÔHEGYI VÁROSRÉSZBEN

Már az utómunkák zajlanak
a Temetőhegyi városrészben. Megvalósult a nagyszabású önerős útépítés, mely
közös sikere az ott élőknek.
Képeinken is látható, hogy
kiváló minőségű aszfaltburkolattal kerültek megépítésre a Temetőhegyi
városrész útjai, kívánjuk,
hogy nagyon sokáig ilyen
maradjon. Padkarendezés,

csapadékvíz-elvezető árkok
kialakítása, faültetés és a
csatornaszemek szintbehozás jelenleg is folyamatban
van. Több száz darab fa kerül
telepítésre, összesen 5 fafajtából.
Nézzék meg képeinket
az Önkormányzati Hírek
facebook oldalán!

Nagykőrös győzött!
Horváth Tibor

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Városi Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda

Tagóvoda - vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Talamon Attiláné nyújt, a 30/556-6636-os
telefonszámon.
A teljes pályázati felhívást megtalálja
a www.nagykoros.hu honlapon!
XII. évfolyam, 50. szám • 2018. december 14.
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Lovas hintón érkezett
a Tímár Ház Mikulása…

Idén december 9-én a Tímár Házba is ellátogatott a Mikulás és bevallása szerint nagyon boldog volt,
hogy ilyen sok jó gyerekkel és szüleikkel is találkozhatott. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen
remek adottságokkal rendelkező
épület, mint a Tímár Ház, minél
több családközpontú programnak adjon helyet. A hétköznapi
vendéglátás mellett a családi programok szervezését és lebonyolítását is feladataimnak tartom. A

Halloween alkalmából rendezett
gyereknap sikerén felbuzdulva
meghívtuk a Mikulást is egy kis
ajándékosztásra. Amíg a gyerekek
várakoztak, sok színes kézműves
és kreatív program közül szemezgethettek forró csoki, kakaó vagy
tea mellett. Külön köszönjük Várkonyi Krisztián arcfestői munkáját.
A Tímàr Mikulás lovas hintón
érkezett a gyerekek nagy örömére
és mindenki kapott egy kis csoma-

Hirdetés

got. A Mikulással beszélgetve megemlítette, hogy ilyen szép dalokat
még nem hallott soha, mint amelyekkel köszöntötték őt.
A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ példáját követve
László Ditta igazgató segítségével
mi is beszálltunk a jótékonysági
cipősdoboz gyűjtésbe, mely összekötve a Mikulás-nappal, remekül
sikerült. 30 dobozt adományoztak
kedves vendégeink, amiért kimondhatatlanul hálásak vagyunk.

Fontos kiemelni, hogy ez a rendezvény nem jöhetett volna létre,
ha nincs egy ilyen szuper csapat
mellettem. Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak
Édesanyámnak, Édesapámnak,
menyasszonyomnak, nővéremnek
és Törőcsik Barbarának az önzetlen munkáért!
És természetesen a vendégeinknek, akik fáradhatatlanul látogatják a Tímár Házat! Köszönjük!
Holló Róbert

Hirdetés

A GONDTALAN
CSALÁDI
PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES
KAMATTÓL

THM:
9,16-19,51%

A Crown Magyarország Kft. nagykőrösi telephelyére
az alábbi pozícióba keres munkatársakat:
GÉPKEZELŐ
Amit elvárunk:
• termelő gépek alapanyagokkal való ellátása, kezelése
• napi, heti tervszerű megelőző
karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs
feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos
munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása

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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ELŐNYT JELENT:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
*****
A fényképes jelentkezéseket az attila.nagy@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Így örültek az apróságok a Mikulásnak…

Lapunk úgy értesült, hogy az idei évben
is nagyon sok jó gyermek volt Nagykőrösön. Nem is csoda, ha a Mikulásnak
idejében hozzá kellett látnia, hogy mindenkihez eljuttassa a finomságokat rejtő piros csomagjait. A legkisebbekhez, a

bölcsődébe már december 5-én, szerdán
ellátogatott. A csoport szobákban az apróságok kis mikulássapkákban várták a
nagyszakállút, akit a bátrabbak versekkel, dalokkal is köszöntöttek, s persze a
kisebbek között olyan is akadt, akinek

minden szava elakadt, amikor meglátta
a jószívű piros ruhást.
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!

TIBIKER: AHOL AZ IGAZI SZERETET LAKIK
Ebben a hónapban is két rászoruló

Herédi Krisztina négy gyermek

család örülhetett a Tibikerben, me-

anyukája, aki egyedül neveli az apró-

lyek tagjai 10-10 ezer forintos vásár-

ságokat.

A boldog mosolyból mindenStempin Mária kislánya barátnőjé- ki tudta, hogy a Tibikerben az
vel érkezett az eseményre, sajnos az igazi szeretet lakik, és ismét
anyuka mellhártyagyulladással kór- jó helyre kerültek a vásárlási
házba került.
utalványok.
lási utalványt vehettek át.
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HIT, REMÉNY…

Vas János, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója gyújtotta meg városunk adventi koszorújának
második gyertyáját, december 9-én. Az
ünnepélyes alkalmon az igazgató Kárász Izabella: Megérkezett című versével köszöntötte
a megjelenteket, majd az intézmény adventi
műsorát tekinthették, hallgathatták meg a
téren szép számban egybegyűltek.
Elsőként az általános iskola negyedikes
német–magyar két tanítási nyelvű osztálya
a Csendes éj című dalt énekelte németül.
A Mesevár tagóvoda nagycsoportosai Túr-

mezei Erzsébet: Karácsonyi kívánság című
versét adták elő. Nekik Meleg Gyuláné, Pelle-Varga Csilla, Botka-Vincze Judit, Mohácsi Mónika és Csörgőné Gyarmati Klaudia
óvónők voltak a felkészítőik.
Ezt követően a negyedikes német-magyar
és angol-magyar két tanítási nyelvű osztályok németül és angolul énekelték az „O
heilige Nacht/O holy night” című dal. Zongorán kísért Jone Girdzijanskaite, a Kodály
Intézet hallgatója.
Az éneket Schultz Henrik, az intézmény
német nyelvi lektora tanította be, segítségére

voltak Hornyák-Németh Anikó, Kesztyűsné
Vikartóczky Márta, Kis Titanilla és Vancsa
Alexandra pedagógusok.
Miközben Vas János meggyújtotta
a koszorú második gyertyáját, Schultz
Henrik tárogató játékában a Mennyből az
angyal… egyházi népi ének és a Pásztorok, pásztorok… kezdetű népdal dallama
csendült fel.
Az ünnepélyes alkalmat az óvodások és
iskolások közös előadása zárta, az Adventi
hírnök kezdetű dal első és második versét
énekelték.

Suszter és a Karácsonyi Manók

December 6-án a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében
a gyermekek és szüleik megtekinthették
a Suszter és a Karácsonyi Manók című
színdarabot, majd eljött hozzájuk a nagy-
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szakállú Mikulás, aki ajándékcsomaggal
örvendeztette meg az apróságokat. A terem megtelt a gyermekekkel és szeretettel.
Nagykőrös, a gyermekek városa, mely a
Családok Évében igen sokat tesz a családo-

kért. Jó volt fényképezni ezen a jeles napon.
Szeretettel küldjük képeinket – melyeket
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán tekinthetnek meg.
LV
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12. karácsonyi ajándékmûsor

Kalóz-karácsony
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen a
Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2017 márciusa óta, mint az
Oktatási Hivatal Bázisintézménye az idei
évben is megrendezte karácsonyi ajándék
műsorát a város óvodásai, iskolásai és lakói részére 2018. december 11-én, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központban. A rendezvényen dr. Czira Szabolcs
polgármester egy virágcsokorral mondott
köszönetet Vizi Viktóriának, a Dalmady
iskola igazgatójának, továbbá a fellépő gyerekek részére egy hatalmas szaloncukorral
teli kosarat ajándékozott. Schleisz-Bognár
Péter, a Ceglédi Tankerületi Központ szakmai helyettese is köszöntötte a jelenlévőket.
Vizi Viktória intézményvezető lapunknak elmondta: „Karácsonyi műsorainkkal,
az intézménnyel szemben kialakult szemléletet szeretnénk formálni, felhívni a figyelmet arra, hogy a hozzánk járó gyermekek
is értékesek, tehetségesek. Karácsonyi
ajándékműsoraink, mint bázisintézményi
jó gyakorlat legfontosabb üzenetei: a társadalmi integráció, az esélyegyenlőség és a
szemléletformálás.
Célunk, hogy előadásaink alatt ne a fogyatékosság ténye jelenjen meg, hanem az
elmúlt évek pozitív példái alapján a színvonalas előadás és a rengeteg munka, ami
mögötte van. Előadásaink összeállítása
során fontos szempont, hogy tanulóink
képességeinek megfelelően a verbalitás
helyett a mozgásokkal illusztrált előadásmódra fektessünk nagyobb hangsúlyt, s
hogy a pedagógusok támogató jelenlétével
erősítsük, bátorítsuk őket.
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook oldalán!

ÉRTÉKVÉDÉS

A zord idő beállta előtt, az idei évben is fedést kapott városunkban Zala György alkotása,
a Hősi emlékmű és Stróbl Alajos Arany János szobra.
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EU-ÉPÍTŐ
A karácsonyi készülődéshez és
bevásárláshoz is remek teret
nyújtott december 2-án az év
utolsó, András – napi vására,
mely ezúttal is széles választékkal várta a kilátogatókat.
Persze nem maradhatott el a ló,

a baromfi, vagy a kutya sem,
mindenki kedvére válogathatott
belőlük. A hűvös idő ellenére is
rengetegen kilátogattak a Vásártérre, hogy nézelődjenek,
beszerezzék a háztartáshoz
szükséges dolgokat, ugyanis

Orvosi ügyelet telefonszáma:

itt tényleg minden van, amire
szüksége lehet az embernek.
A 2019-es vásári időpontokat
keresse az Önkormányzati
Hírek külön kiadásában, a
2019-es naptárban. További
részletek www.kovart.hu.

53/350-377

KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. december 10-től
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
2018. december 17-től
EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el, mivel
az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2018. december 15-16-án
és 23-24-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
2018. december 25-26-án
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 2018. év végi
ügyfélfogadása, valamint a Társaság által ellátott szolgáltatások rendje az alábbiak szerint alakul:
Ügyfélfogadás: 2018. december 20-ig az ügyfélfogadás a megszokott rendben kerül megtartásra:
- hétfő: 13-16 óra,
- kedd és szerda: 8-tól 12 óra,
- csütörtök: 13-16 óra,
- péntek: nincs ügyfélfogadás.
2018. december 27-én az ügyfélfogadás technikai okokból szünetel, kérjük ügyfeleink
szíves megértését.
A társaságunk által végzett közszolgáltatások, szolgáltatások zavartalan biztosítása
érdekében az alábbi elérhetőségek állnak a
lakosság rendelkezésére.
Távhőszolgáltatás: A távhőszolgáltatás ellátásában alkalmazott munkatársak 24 órás
munkarendben dolgoznak, a közszolgáltatással kapcsolatos bejelentések a Bárány úti
fűtőmű 06-53/347-085-ös telefonszámán tehetők meg.
Szippantott szennyvízszállítás: Az igénybejelentéseket munkanapokon a hőközpont
53/347-085-ös telefonszámán várja munkatársunk.
Települési hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás: A hulladékszállítás rendje 2018. évben
változatlan marad, szállítási nap áthelyezésére
nem kerül sor.
2019. január 1-től a hulladékszállítás a megszokott rendben történik.
Hulladékudvar nyitva tartása: A Nagykőrös,
Kürtilapos-dűlőben lévő (volt hulladéklerakó telep) hulladék gyűjtő udvar a megszokott
rendben üzemel.
Ezúton is felhívom a Tisztelt Ügyfeleink
figyelmét, hogy a települési hulladékkal
kapcsolatban mind az újrahasznosítható
csomagolási hulladék (sárga kuka), mind a
zöldhulladék begyűjtési napja a települési
vegyes hulladék gyűjtésének járatnapján történik az alábbi gyakorisággal:
- Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék: (sárga kuka) kéthetente
- Zöldhulladék: januártól márciusig, és decemberben havi egy alkalommal; áprilistól
novemberig havi két alkalommal a meghirdetett szállítási naptár szerint. Kérem, a tárgyban
megjelentetett tájékoztatókat kísérjék figyelemmel, vagy érdeklődjenek ügyfélszolgálatunkon.
Ingatlangazdálkodás: A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. kezelésében lévő ingatlanok
vonatkozásában esetleges bejelentést a 0653/347-085-ös telefonszámra (hőközpont)
kérjük jelezni, ahol azt munkatársunk rögzíti,
és továbbítja intézkedés megtétele érdekében.
Piac nyitva tartása: A piac 2018. december
25-én (kedd) és 2019. január 1-jén zárva tart,
egyéb napok vonatkozásában a nyitva-tartás
változatlan rendben történik.
Hó- és síkosság-mentesítés: A szolgáltatás
minél jobb színvonalon történő ellátása érdekében hó- és síkosság-mentesítés felada-
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tok ellátására is a hőközpont biztosít 24 órás
ügyeletet. Ezért a feladat ellátását indokolttá
tevő időjárási esemény bekövetkezte esetén
kérjük, hogy az esetleges észrevételt a hőközpont telefonszámára (06-53/347-085) szíveskedjenek megtenni, ahol munkatársaink a
bejelentést rögzítik, és a készenléti rendnek
megfelelően azt, intézkedés megtétele érde-

kében, továbbítják a készenlétben lévő munkatársak felé
Jómagam, és munkatársaim nevében
minden ügyfelünknek ezúton is boldog
és békés Karácsonyt, eredményekben
gazdag új évet kívánok!
Vozárné Ragó Ildikó
vezérigazgató

Hirdetés
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Pályaorientációs nap a Petőfi iskolában

November 20-án sikeres pályaorientációs napon vehettek
részt intézményünk tanulói.
Az eredményes pályaválasztást
segítve nemcsak a végzős diákjaink vettek részt ezen a napon,
hanem minden évfolyam – az
életkori sajátosságokat figyelembe véve – ismerkedett a különböző szakmákkal.
A hetedikes és a nyolcadikos
tanulók a Toldi iskolában, – kiválóan megszervezett – a szakmai csoportokat bemutató és a
gyakorlati foglalkozást magába

foglaló helyszíneken ismerkedhettek a sokfajta mesterséggel.
Nagy élményt jelentett a gyerekeknek, hogy bevonták őket a
munkafolyamatokba, kóstolással kötötték egybe a látogatást.
Az 1-6. évfolyamig különböző helyszínekre mentek az osztályok: pékségbe, kovácsműhelybe, rendőrségre, édességet
gyártó üzembe, konzervgyárba, múzeumba, gyerekkönyvtárba…
Közben az iskolában több
helyszínen is voltak színes

programok: a Mercedes Benz
képviselői filmvetítéssel, prezentációval avatták be az érdeklődőket a korszerű autógyártás rejtelmeibe és az ezt megelőző duális
képzés lehetőségeibe.
A délelőtt folyamán az aulában finom konzerv zöldségeket kóstolhattak a gyerekek.
Néhány alsós osztályba ügyes
fodrász anyukák mutatták be
kreativitásukat.
Rendezvényünk sikeres lebonyolításáért köszönetünket fejezzük ki az alábbi résztvevőknek:

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft., Nagykőrös Város Rendőrkapitánysága, Bonduelle Central Europe Kft.,
Tamási-Varga Pékség, Városi
Gyermekkönyvtár, Arany János Múzeum, Bódizs Árpád
vállalkozó, Juhász István kovács, Bielikné Vincze Erika
(szülő), Deme-Cseri Hajnalka
(szülő).
Petőfi iskola

Vizesgálán az EGYMI apraja és nagyja

2018. november 25-én, egy
borongós vasárnap délután az
Önkéntes Központ Alapítvány
közreműködésével és a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
felajánlásának
köszönhetően
külön autóbusszal Budapestre
utazhattunk a Duna Arénába. A
Vizesgálán több mint 30 olim-
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piai, világ- és Európa-bajnok
mutatta meg egy-egy barátságos és izgalmas összecsapás erejéig, hogy mire képes a
medencében. Láthattunk csillagszóróúszást, úszó bajnokainkat – többek között: Hosszú
Katinkát, Verrasztó Evelynt,
Sztankovics Annát, Szilágyi

Liliánát, Cseh Lászlót, Milák
Kristófot és Kozma Dominikot. A Rippel Brothers lélegzetelállító bemutatóval színesítette az eseményt. A program
része volt még a kajak-kenu futam, a szinkronúszás és a SUP
bemutató, valamint a kajakpóló-mérkőzés, a vízilabda játék,

a sárkányhajózás és a különleges műugró-bemutató.
Hatalmas élmény volt.
Köszönjük!
Bővebben a programról:
https://www.facebook.com/
otprobatokioba/
Dalmady Iskola
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JUDO: JUNIOR
CSAPATBAJNOKSÁG

Győr adott otthont a serdülő és junior
korosztályok országos csapatbajnokságának. Sajnálatos módon a Kőrös Judo SE
serdülő fiú csapata rajtuk kívül álló okok
miatt nem vehetett részt a rangos viadalon, mivel az utolsó pillanatokban szállí-

tási nehézségek adódtak és nem sikerült
Győrbe utaztatni a csapatot. Így az egyesület egy junior fiú és egy kissé foghíjas
junior lánycsapattal képviseltette magát a
megmérettetésen. Mindkét csapat kitett
magáért, a lányok bronzérmet szereztek, míg a fiúk az ötödik helyen végeztek.
A bronzérmes lánycsapat tagjai voltak:
Lázár Erzsébet, Kiss Noémi, Hajdú Eszter,
Gál Erzsébet és Godó Zsófi. A fiú csapat
tagjai: Balog Gergő, Balog Ádám, Soós
Szabolcs, Soós Norbert, Budai Zsolt, Kapás Gábor, Kochan József, Farkas Bálint.
A csapat nagy része nem pihen a következő hétvégén, mivel a felnőtt csapatbajnokságon is szőnyegre állnak Zalaegerszegen
az év utolsó versenyén. Az egyesület híreihez tartozik még, hogy Kornyik Máté
remek versenyzéssel bronzérmet szerzett
az Euroliga versenysorozat utolsó aradi
állomásán.
KŐRÖS JUDO SE

TÓTH DÁNIEL,
AZ ÉV
RÖGBIEDZŐJE

Újabb országos elismerésnek
örülhetnek a Honfoglalók, hiszen

Tóth Dániel
egész éves munkájának köszönhetően
a Magyar Rögbi Szövetség

„Év rögbiedzője 2018”
szakmai díját érdemelte ki.
Gratulálunk!

A WWW.NAGYKOROS.HU
OLDALON, NAGYKŐRÖS
VÁROS HIVATALOS
HONLAPJÁN FRISS
HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL
TALÁLKOZHAT!
TEKINTSE MEG ÖN IS
AZ INTERNETEN

Hirdetés

XII. évfolyam, 50. szám • 2018. december 14.
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Folytatás az 1. oldalról…
Nagykőrösön hagyományosan minden esztendő december 6.
napján megérkezik a Mikulás a Városháza tornyából, a gye-

rekek legnagyobb örömére. Tekintsék meg képgalériánkat és
videónkat az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

Tisztelt Szülők!
A nagy érdeklődésre való tekintettel
ÜGYESÍTŐ iskolaelőkészítő foglalkozásokat
indítunk, azoknak a nagycsoportos
gyerekeknek, akik a 2019/2020-as tanévben
kezdik az iskola 1.osztályát.
Célja: az óvodából az iskolába való
átlépés segítése, folyamatos, tervszerű
foglalkozásokkal.
Időpont: Minden szerdán,
16:30-tól 17:15-ig.
Helyszín: Nagykőrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola, Kinizsi u. 4. 10. terem.
A foglalkozásokat tartják: Radicsné Papp
Dóra és Zomboriné Szalai Beáta
Zsemler Tiborné és Mikonya Zsuzsa
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