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HHHHAMMMARRROSAAN  ÉRKEEEZZNNNEKKK 

AA PPPAVILLOONOK ISS

További részletek lapunk 9. oldalán!

550 db új fa
került elültetésre

a Temetőhegyi városrészben

A Temetőhegyi városrészen, az útépítés mellett 
jelentős faültetés, fatelepítés történt. 

A Műszaki Iroda hivatalos tájékoztatása alapján 
megtudtuk, hogy 5 különböző fafajtából, összesen  

550 darab fa elültetése valósult meg 
az érintett terület egésze vonatkozásában.

További részletek lapunk 7. oldalán!

XIV. évfolyam 2. szám 2019. január 11.  Ingyenes információs lap
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Gyász
Borsi Dénes (1936)

Csernus Lászlóné sz. Karai Erzsébet (1948)

Danka Ferenc (1928)

A CSALÁDOK ÉVE
II. rész

A családok támogatása az elsõ, 
a Kormány a magyar családok oldalán!

A család az első – ez az egyik 

jelmondata a polgári kor-

mánynak és ennek megfele-

lően évről-évre egyre többet 

igyekszik adni, tenni a ma-

gyar családokért. A magyar 

párok gyermekvállalásának 

ösztönzését helyezték előtér-

be, a népesedést ugyanis nem 

afrikai, meg arab migráns-

férfiakkal akarják megolda-

ni. Ennek érdekében egy kor-

szerű családi otthonteremtési 

programot állított fel. 

Nézzük a részleteket, a Ma-

gyar Idők által készített infó gra-

fi kából látható (a Figyelő című 

hetilapban jelent meg), hogy 

új lakás építése vagy vásárlása 

esetén 3 gyermek esetén 

10 mil lió forint vissza nem 

térítendő támogatást kapnak 

a családok, valamint lehető-

ségük van ezen felül 15 millió 

forintos, államilag támogatott 

lakáshitelt is igényelni. A két 

gyermekes szülők esetében 

2 millió 600 ezer forint a tá-

mogatás és 10 millió forint a 

hitellehetőség mértéke, míg 

az 1 gyermekes szülők 600.000 

Ft állami támogatást kapnak. 

Most nézzük, hogy használt 

lakás vásárlása, vagy bővíté-

se esetén milyen támogatást 

kaphatnak a magyar polgárok. 

1 gyermek esetén itt is 600.000 

Ft a támogatás mértéke, két 

gyermek esetén 1 millió 430 

ezer, 3 gyermek esetén 2 millió 

200 ezer, 4 vagy több gyermek 

esetén 2.750.000 Ft támogatást 

kap a család. Vegyünk egy 

példát az ingatlan.com segítsé-

gével, Nagykőrösön, a Kecske-

méti úton egy 1+1 félszobás 54 

m2-es területű panellakás 9,3 

millió forint. Amennyiben ezt 

választja egy 2 gyermekes pár, 

úgy a jelenlegi Kormánynak 

köszönhetően mindösszesen 

7.870.000 Ft-ért juthat hoz-

zá, itt a feltétel, hogy legalább 

az 50 m2-t el kell, hogy érje a 

lakás mérete, 3 gyermekes csa-

ládoknak legalább 60, 4 vagy 

több gyermekes családoknál 

pedig a legalább 70 m2-es terü-

letű lakások vásárlásakor lehet 

igénybe venni a fent megjelölt 

összegeket.  

A tájékoztatás nem teljes 

körű, a részletekről, feltéte-

lekről érdeklődjön pénzinté-

zeténél, vagy látogasson el a 

http://www.csalad.hu/ hon-

lapra, ahol nagyon sok hasz-

nos tipp és tanács, valamint 

tudnivaló közül válogathat. 

Horváth Tibor
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2 milliárd forintos keretösz-

szeggel újraindul az Otthon 

melege program konvektorcse-

re alprogramja  – jelentette be 

az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium (ITM) fenntart-

hatóságért felelős államtitkára 

Budapesten.

Weingartner Balázs, a mi-

nisztérium sajtótájékoztatóján 

közölte, hogy a pályázat a költsé-

gek 60 százalékát fedezheti, egy 

háztartás vagy magánszemély 

legfeljebb 750 ezer forint tá-

mogatást kaphat. Háztartáson-

ként több konvektor cseréjére is 

lehet pályázni,  egy készülékre 

legfeljebb bruttó 96 ezer forint 

igényelhető, az alprogram a cse-

réhez kapcsolódó beszerelést is 

támogatja – tette hozzá.

 A támogatás  – mint mond-

ta  – akár 15 ezer korszerűtlen 

készülék cseréjéhez is hozzájá-

rulhat.

A pályázat a korszerű, zárt 

égésterű, legalább A energia-

osztályú, programozható ter-

mosztáttal ellátott készülékek 

beszerzését és beszerelését tá-

mogatja. A részletes műszaki 

kiírásokat a februárban meg-

jelenő pályázat tartalmazza 

majd.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget 
vezető miniszter levélben köszönte meg 

Nagykőrös kiállását Magyarország mellett!

Nagykőrös Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
elsőként utasította el a tele-
pülési önkormányzatok kö-
zül a Sargentini-jelentést és 
állt ki Magyarország, a Kor-
mány és a magyar, köztük a 
nagykőrösi emberek mellett. 
A név szerinti szavazáson kizá-
rólag a FIDESZ-KDNP frakció 
szavazott igennel. 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik Édesanyánk, nagymamánk

Hegedűs Ferencné Kovács Ilona

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.

Hálásan köszönjük Pestiné Julikának és Balázs Évikének 

a gondos, odaadó ápolást.

A gyászoló család

Februárban újraindul az Otthon Melege Program: 
Először a konvektorok

cseréjét támogatják!

Dr. Czira Szabolcs polgármester, előterjesztő 
a döntésről levélben tájékoztatta Orbán Viktor 
miniszterelnököt.  A napokban válaszlevél 

érkezett, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget 
vezető miniszter az alábbiakat írta Nagykőrös 
kiállásával kapcsolatban:
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Híreinket, képgalériáinkat kövesse 

nyomon továbbra is az

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

MEGEMLÉKEZÉS

NAGY MIKLÓS ATTILA

halálának 2. évfordulójára

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rád

Szerető Családod

ÁLLÁST KÍNÁL

Nagykőrösi székhelyű széles 

termékskálával rendelkező gépgyártó 

felvételre keres 

 LAKATOS SZAKMUNKÁST.
Szakmai fejlődési lehetőség.

Jelentkezni lehet az 53/550-280-as 

telefonszámon.

Az egyik legveszélyeztetettebb
az időskorúak csoportja

Az időskorúak sérelmére el-

követett jogsértések során 

az elkövetők azt használják 

ki, hogy az idősek jószívű-

ek, jóhiszeműek, figyelmük 

könnyen elterelhető és gyak-

ran élnek egyedül. A trükkös 

tolvajok legfőbb célja, hogy 

bejussanak a lakásunkba. 

A mostanában legelterjed-

tebb csalások hátterében, 

melyeket időskorúak sérel-

mére követnek el, a magu-

kat valamilyen szolgáltató 

dolgozójának, vagy hivatalos 

személynek kiadó elkövetők. 

A legváltozatosabb történe-

teket képesek előadni azért, 

hogy bebocsátást nyerjenek. 

Egy kis odafigyeléssel és 

gyanakvással azonban elke-

rülhető az áldozattá válás!

! 
Idegent lehetőleg ne 

engedjen be a laká-

sába! Ha ez mégis el-

kerülhetetlen, akkor 

soha ne hagyja őt egyedül, 

egyetlen pillanatra sem, de 

segítséget is kérhet a szom-

szédjától vagy ismerősétől.

! 
Ha hivatalos szemé-

lyek érkeznek, bát-

ran kérjen tőlük iga-

zolványt, vagy vegye 

fel a kapcsolatot a személy 

munkaadójával, azonosítás 

végett. A trükkös tolvajok 

az eredményt nem szokták 

megvárni.

! 
Az egyik leggyako-

ribb módszer, hogy 

az elkövetők va la mi-

lyen „legendával” be-

bocsátást nyernek a lakásba. 

Amíg az egyik eltereli a sér-

tett figyelmét, addig a másik 

a jól bevált helyeket –kony-

haszekrény, ruhás fiókok, 

éjjeli szekrény- leellenőrzi, a 

mozdítható értékeket, kisebb 

tárgyakat (mobiltelefon, ék-

szer, készpénz, bankkártya) 

azonnal zsebre teszi. Az el-

követő sokszor úgy irányítja 

a beszélgetést, hogy a sértett 

akaratlanul is felfedi a pénzé-

nek rejtekhelyét.

! 
Figyelje meg a kéret-

lenül látogató idege-

neket, írja fel gépko-

csijuk rendszámát, a 

személyek ruházatát, egyedi 

jellemzőit.

Baj esetén azonnal értesítse 

a Rendőrséget a 112, vagy a 

107 telefonszámon!

Lapunkat a Nagykőrösi 

Rendőrkapitányság 

tájékoztatta!
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TÉLI REZSICSÖKKENTÉS ÜGYBEN 
DÖNTÖTT A SZAKBIZOTTSÁG: 

INDUL A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Ahogy lapunk azt 
megírta, 1687 

nagykőrösi család 
kap támogatást

Egy kormányhatározatnak meg  -
felelően azok a családok is ré-
szesülhetnek téli rezsicsök-
kentésben, akik nem vezetékes 
földgázzal vagy távhővel fűte-
nek, hanem a tüzelésnek más 
módját- szén, fa, pellett , brikett, 

PB gáz – választják. A téli re-
zsicsökkentéssel kapcsolatos 
támogatói okirat megérkezett 
Nagykőrösre, 1687 helyi család 
érintett, mintegy 20,5 millió 
forint értékben kapnak támo-
gatást. 

Az összeg nagyságára való tekintettel, a vonat-
kozó jogszabályok szerint a tárgyban 

közbeszerzési eljárás
lefolytatása szükséges. 

Nagykőrös Város Önkormány-
zat Jogi, Gazdasági és Közbe-
szerzési Bizottsága 2019. január 
3-án rendkívüli ülést tartott, 
ahol döntés született arról, hogy 
közbeszerzési eljárást indítanak 

„Tüzelőanyag beszerzése téli 

rezsicsökkentéshez„ tárgyban. 

A bizottság jóváhagyta az aján-

lattételi felhívást és dokumentá-

ciót.

Kérjük, fi gyelje folyamatosan ezzel kapcsolatos tájékoztatásainkat!

Lőrinczy Veronika

NAGYKŐRÖS TÉLEN IS MESESZÉP
Csodaszép a vakítóan szikrá-
zó hóban szeretett Városunk 
Nagykőrös. A gyönyörűen fel-
újított épületek impozáns lát-
ványt nyújtanak a napsütésben. 
Ha tehetik, sétáljanak Önök is 

egyet Nagykőrösön, és gyönyör-
ködjenek a Város szépségeiben. 
Öltözzenek melegen, mert az 
időjósok ugyan napsütést, de 
igen hideget ígérnek a napokban! 

 LV
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TÉLI KÖNTÖST ÖLTÖTT A CSÓNAKÁZÓ-TÓ IS

Hirdetés

 TÁJÉKOZTATÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata döntött tulajdonában 

lévő ingatlanainak értékesítéséről. Az ingatlanok 
listája megtekinthető a város honlapján, az 

önkormányzat hirdetőtábláján, illetve több ingyenes 
hirdető portálon 

(www.startapro.hu; www.iranyar.hu;
https://hirdetesfeladas.ingatlan.com; 

https://otthonterkep.hu)

Ingatlanvásárlási szándék esetén a pályázatok 
folyamatosan benyújthatók.

Bővebb felvilágosítás kérésére, illetve az ingatlanok 
megtekintése vonatkozásában időpont egyeztetésére 

az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Műszaki Iroda (I. em. 25. ajtó)
Dr. Molnár-Oroszi Kitti

53/550-339

Műszaki Iroda (I. em. 25. ajtó)
Zombori Zsolt
53/550-333

Várjuk a kedves érdeklődőket!

 Felvették téli ruhájukat 
Nagykőrös természeti érté-
kei is, így a Csónakázó-tó 
olyan arcát mutatja, melyet 
csak ritkán láthatunk. A hét 
első felében érkezett nagy 
mennyiségű hó szépen fel-
öltöztette a tájat. Az Időkép 
előrejelzése szerint a hétvégén 
már nem kell nagyobb meny-
nyiségű csapadékra számí-
tanunk, szombaton kisebb 
havazás lehet, vasárnap is 
eshet, de akkor már eső, az 
enyhülés miatt. Pénteken és 
szombaton is -1 és -5 fok kö-
zött lesz a hő mér sék let, vasár-
nap már fagy sem várható. 
A legmagasabb hőmérséklet 
az előrejelzés szerint nappal 
+4, éjszaka 0 fok körül vár-
ható Nagykőrösön, az Időkép 
előrejelzése szerint. 

FIGYELEM! 
Ezúton szeretnénk figyelmez-
tetni Önöket, hogy a Csóna-
kázó tó felülete semmilyen 
téli sportra nem alkalmas! 

JÉGRE LÉPNI TILOS!
LV 

Amennyiben Önök is készítenek szép téli képeket, szeretettel várjuk őket közzététel céljából! 
Mutassuk be közösen, hogy milyen szép Nagykőrös télen is! 

Kérjük, küldjék be nekünk ide: tanacsado@nagykoros.hu
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Mint arról már korábban több-
ször beszámoltunk, teljesen 
elkészültek a Temetőhegyi vá-
rosrészben a kiváló minőségű 
aszfalt utak, valamint a csator-
naszemek körbebetonozása és 
elvezető árkok kialakítása. Ez 
az önerős útépítés is megmutatja, 
hogy nem látványberuházások, 
hanem valós városfejlesztés és 
városépítés zajlik Nagykőrösön, 
melyhez fogható legutóbb Dezső 
Kázmér polgármestersége ide-
jén volt. Az a tévhit is megdőlt, 
hogy kizárólag a városközpont 
fejlődik, ugyanis az elmúlt 
évek alatt felújított közel 70 
utca jó része nem a központban 
van, ahogy a Cifrakert, a Piac-
csarnok, vagy éppen a Múzeum 
sem. Egész Nagykőrös fejlődik 
és folytatjuk!

Visszatérve a Temetőhegyi 
városrészre, az útépítés mellett 
jelentős faültetés, fatelepítés 
történt. A Műszaki Iroda hi-
vatalos tájékoztatása alapján 
megtudtuk, hogy 5 különböző 
fafajtából, összesen 550 darab 
fa elültetése valósult meg az 
érintett terület egésze vonatko-
zásában. A városvezetés kiemelt 
célja, hogy a meglévő, egészséges 
és nem balesetveszélyes meglévő 
faállomány ápolása és védelme 
mellett új növényállománnyal 
gazdagodjon Nagykőrös. Ennek 
a szent célnak a megvalósítá-
sa érdekében került több száz 
kitűnő kisfa elhelyezésre a Te-
metőhegyen, melynek nagyon 
örülnek az ott élő polgárok. 
Nagykőrös fejlődik!

Horváth Tibor

Sikeres fásítási program Nagykőrösön!

550 db új fa került elültetésre
a Temetőhegyi városrészben
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Minden, amitől fejlődik, 

épül-szépül Nagykőrös, jó hír 

mindazoknak, akik valóban 

szeretik Nagykőröst, és sze-

retnek ebben a városkában 

élni, legyen szó önkormány-

zati, vagy céges, akár magán-

beruházásról. Lapinformáció-

ink szerint egy lakópark épül a 

településen. Mi örülünk neki, 

hiszen ez is jelzi, hogy Nagy-

kőrös fejlődik, és szeretnek itt 

élni az emberek, hiszen igény 

van újabb házakra, lakásokra.

Az Önkormányzati Hí-

rek facebook oldalának és a 

NagykőrösMA portál közös 

szavazásán arra voltunk kí-

váncsiak, hogy a helyiek mit 

szólnak ahhoz, hogy lakó-

park építése kezdődik Nagy-

kőrösön. A válaszadók 93 %-a 

voksolt arra, hogy nagyon örül 

neki, mert ez remek ötlet. 4 % 

mondta azt, hogy ez nem is 

olyan rossz ötlet, és 3 % kér-

dezte azt, hogy „minek„?

Ebből is látszik, hogy a 

nagykőrösi lakosság örül a 

helyi fejlesztéseknek, beruhá-

zásoknak.  

LV

A NAGYKŐRÖSIEK ÖRÜLNEK ANNAK, HOGY A NAGYKŐRÖSIEK ÖRÜLNEK ANNAK, HOGY 

LAKÓPARK ÉPÜL NAGYKŐRÖSÖNLAKÓPARK ÉPÜL NAGYKŐRÖSÖN

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, NAGYKŐRÖS 

VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS HÍREKKEL, 

KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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PIACBERUHÁZÁS: HAMAROSAN 
ÉRKEZNEK A PAVILONOK IS

Mint ahogyan lapunk arról beszámolt, nap-
ról napra látványosabban épül a nagykőrösi 
fedett piacsarnok. 

Lapinformációink szerint a terveknek 
megfelelően január utolsó harmadában 
megkezdődik a pavilonok telepítése is. 

A fejlesztésről folyamatosan beszámo-
lunk Önöknek!  

LV

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykőrösi 
Szolgáltató Központ (2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 4.sz.) gyermekétkeztetés 
befizetése vonatkozásában az alábbiakat 
vezette be, 2019. január 7. napjától szol-
gáltatása szélesítése érdekében:

•  telepítésre került irodánk pénztárá-
ba POS terminál (banki terminál), 

mely további lehetőséget nyújt az 
eddigi befizetési lehetőségek mellett 
(csekk, átutalás, készpénz – házi-
pénztárban) a bankkártyával történő 
számla kiegyenlítésre, továbbá

•  a következő időpontokban állunk 
szíves rendelkezésükre étkezési téríté-
si díj befizetésére, illetve ügyintézésre:

•  hétfő, kedd, csütörtök: délelőtt 8.00–
12.00 óráig, délután 13.00–15.00 óráig 

•  szerda: délután 13.00–18.00 órá-
ig új időpont!

•  péntek: délelőtt: 8.00 –11.00 óráig
Üdvözlettel:

Ványiné Sebestyén Márta
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS
TISZTELT SZÜLŐ!
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ÁLLÁST KÍNÁL

FELHÍVÁS
„NAGYKŐRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2018.” cím odaítélésére történő javaslattételre

Nagykőrös Város Önkormányzat Képvi-

selő-testületének 10/2009. (III.27.) ön-

kormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés 

értelmében „Az önkormányzat önként vál-

lalt sportfeladatai keretében minden évben 

„Nagykőrös Város Év Sportolója” címet ado-

mányoz a kiemelkedő eredményeket elért 

sportemberek részére”. Fenti rendelet (2) 

bekezdése szerint: A „Nagykőrös Város Év 

Sportolója” címet kiérdemlő személyt az ön-

kormányzat szakbizottsága minden évben 

titkos szavazással választja meg jelölések 

alapján, illetve saját kezdeményezésére mind-

két nemben külön-külön, felnőtt és ifjúsági 

kategóriákban.

Jelen felhívás „Nagykőrös Város Év Spor-

tolója 2018.” cím odaítélésére való javaslat-

tételre szól:

Javaslat az alábbi 4 kategóriákban nyújt-

ható be:

–  Felnőtt női; Felnőtt férfi; Ifjúsági női; Ifjú-

sági férfi

A javaslattételhez szükséges ADATLAP 

letölthető a www.nagykoros.hu oldal 

Főoldaláról, valamint személyesen is 

kérhető a Nagykőrösi Polgármesteri 

Hivatal (2750 Nagykőrös, Szabadság 

tér 5.) portáján, valamint a fsz. 2-es 

irodában.

A javaslatnak tartalmaznia kell: 

–  a felterjesztett személy nevét, életkorát, 

(felnőtt kategóriában akkor lehet javas-

latot tenni, ha a sportoló betöltötte a 18. 

életévét)

–  a felterjesztett személy részletes sportpá-

lyafutását, eredményeit,

–  a kategória megnevezését,

–  a javaslattevő nevét.

A javaslattétel határideje: 

2019. január 21. (hétfő) 12.00 óra

A javaslatok az alábbi címen nyújthatóak 

be:

Személyesen: Nagykőrösi Polgármesteri Hi-

vatal (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) fsz. 

2-es iroda, Beretvás Judit ügyintéző részére; 

e-mail: beretvasjudit@nagykoros.eu

Elbírálás: A cím odaítéléséről Nagykőrös 

Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sport Bizottsága titkos szavazással 

dönt. A határidő után érkezett javaslatok 

nem kerülnek elbírálásra.

Dr. Czira Szabolcs

polgármester

A Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola 

és EGYMI elsősorban tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos

gyógypedagógust
keres, akár megbízási szerződéssel 

(ebben az esetben a heti munkaidő 

maximum 10 óra). 

Várjuk pályakezdők és nyugdíjas kollégák 

jelentkezését is. 

Bővebb információ: Vizi Viktória 

intézményvezető – helyettes 06-30-510-81-82 

vagy dalmady2004@gmail.com

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház 

és Rendelőintézet állást hirdet

takarító 
munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Takarítói feladatok ellátása fekvőbeteg ellátó 

osztályokon, kétműszakos munkarendben, 

hétvégi munkavégzéssel!

A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. január 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan 

további információt Csépleő Viktória 

ápolási igazgatónőnél tel: 53/351-761. 

e-mail: nkkorh@gmail.com
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, 

a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs Szak-

kórház és Rendelőintézet címére történő megkül-

désével (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.). Kérjük 

a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 52-55/2019, valamint 

a munkakör megnevezését: takarító
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Volner: Elborzadva figyelem
az eseményeket

„Ezekben a napokban üli nászát a Nemzet ügyét 
eláruló jobbikos vezetés a baloldallal”

Sallai R. Benedek (volt LMP-s) 
Hadházyékról: „versenyfetrengôk”

Volner János szerint fontos látni, 

hogy ők országgyűlési képvi-

selők, és nem lenne szabad meg-

csúfolniuk a választóikat, akik a 

bizalmukkal megtisztelték őket 

és az Országgyűlésbe juttatták. 

„Ócska színészripacsok alakí-

tását láthatjuk most jó néhány 

politikustól. Jobbikostól a DK-

sig közösen összefogva, koráb-

bi elveiket feladva, egymással 

közösen elképesztő jeleneteket 

rendeztek” – fogalmazott a poli-

tikus Magyarország élőben című 

műsorunkban. 

A Mi Hazánk Mozgalom képvi-

selője az elkövetkező időszakban 

is botránypolitizálásra számít a 

balliberális tábortól. „Én nagyon 

nem szerettem Horn Gyulát, 

nagyon nem szerettem az ő mi-

niszterelnökségét, tragédiaként 

éltem meg, de Horn Gyula va-

jon csinált volna olyasmit, hogy 

elkezd hisztizni? Földhöz vágja 

magát? Nekiszalad egy zárt aj-

tónak? Ő egy másfajta karakter 

volt, egy vezérkaraktere volt a 

baloldalnak. Ezek az emberek, 

aki meg most a baloldali pár-

tokat vezetik, beleértve most 

már sajnos a Jobbikot is, in-

kább a politika jellemzően har-

madvonalas politikusai közé 

tartoznak. Nem tudnak felnő-

ni a vezetői szerephez, és ezt 

megpróbálják botránykeltéssel 

kompenzálni” – emelte ki.

A teljes interjú itt tekinthető 

meg a HírTV honlapján: https://

hirtv.hu/ahirtvhirei/volner-el-

borzadva-figyelem-az-eseme-

nyeket-2474453

Forrás: HírTV

Keményen kiosztotta egykori 

párttársait Sallai R. Benedek 

volt LMP-s politikus. Mint 

mondta, szégyelli magát azért, 

hogy a munkájával ilyen embe-

reknek segített mandátumhoz 

jutni.

Sallai R. Benedek így írt fa-

cebook oldalán az ellenzéki 

képviselők show-műsoráról: 

„A Google hülye szokása mos-

tanában, hogy híreket ad fel, így 

megláttam Varjú László DK-s 

országgyűlési képviselőről a „vá-

gatlan“ hihetetlen felvételeket, 

amelyek friss hírként nyomul-

tak. A 444 úgy tálalta, mintha 

roppant atrocitások érték vol-

na ezt a képviselőt, miközben 

számomra megmosolyogtató 

nyugalommal és udvariassággal 

kezelték a helyzetet. Megnézhet-

te volna magát egy túrkevei mo-

torostalálkozón, ha a rendezők 

kikísérik… Garantáltan nem így 

sétál el kamerázgatva a telefon-

jával.” (…) „De nekem, volt el-

lenzéki képviselőnek, így majd’ 

egy hónappal később mégis 

sokkal kínosabb az ellenzéki 

képviselők viselkedése. Nulla 

méltóság, nulla tisztesség, hulla 

helyzetkezelési-képesség, csak a 

balhé keresése, csak a szereplés-

vágy és a versenyfetrengés, amit 

Varjú és Hadházy művel. Kínos. 

Mert nekik mindent lehet. Ők 

országgyűlési képviselők, ezért 

ők bemehetnek oda, ahová nem 

lehet. Nekik mindent szabad. 

Hozzájuk nem lehet érni. Nekik 

mentelmi joguk van, ők csinál-

hatnak bármit.”(…) De hogy 

más lenne hatalmon Hadházy 

vagy Szél Detti, vagy a DK-s és 

MSZP-s bohócbrigád? Dehogy 

lenne, rosszabb lenne, csak más-

képp, mert a mániákus szerep-

lési vágy és személykultusszal 

övezett „nekem mindent lehet” 

életérzés mellett még a totális in-

kompetencia is jelentkezne.

(…)Nagyon-nagyon ritkán 

írok, nyilvános szereplést nagy-

jából június eleje óta nem vál-

laltam, de szégyellem magam, 

hogy a munkám egyetlen per-

cével is hozzájárultam, hogy 

ilyen emberek mandátumhoz 

jussanak, de legalább örülök, 

hogy ezen kínos ellenzékhez 

már semmi közöm nincs. Föl-

dön fetrengve, dulakodással, 

hasmutogatás közben majd 

valaki elhiszi, hogy ezek képe-

sek lennének országot vezetni? 

Felkelni sem képesek a földről. 

Bárki szerint ez majd szavazó-

kat hoz?” – írta többek között 

az LMP volt országgyűlés kép-

viselője az alábbi sorokat a face-

bookon.

Zágráb Nándor volt főnöke, 

Volner János a tüntetésekkel 

kapcsolatban az alábbiakat 

írta a facebookon: „Annak, 

ami most történik, ehhez az 

égvilágon semmi köze nincs. 

Ezekben a napokban üli nászát 

a Nemzet ügyét eláruló jobbi-

kos vezetés a baloldallal. Nem 

is akárhogyan: piócaként ka-

paszkodtak rá a munkavállalók 

teljesen jogos érdekvédelmi har-

cára: az egyesült ballib csürhe a 

Kossuth téren rombolt.” (…) „…

mennyire szánalmas versenyt 

folytat a pártzászlókat lobogtató 

ballib ellenzék a „legtökösebb el-

lenálló” címért: százával vannak 

kint az utcán a jól fizetett párt-

alkalmazottak, füstbombákkal, 

gyújtogatva, törve-zúzva megy 

a politikailag motivált műbalhé. 

A munkavállaló pedig még ha 

ellenzi is a túlóratörvényt, nem 

megy tüntetni, csak nézi ezeket 

a majmokat a tévében – mint-

ha az állatkertben lenne.” – írta 

Zágráb volt főnöke. Vajon mit 

szól ehhez Volner ex-beosztott-

ja, Zágráb Nándor helyi és vá-

lasztókerületi Jobbik elnök?
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

4599 Ft
PB gáz 23 kg

9299 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. január 7-től 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

2019. január 14-től 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

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.

Hirdetés

Orvosi ügyelet telefonszáma: 53/350-377

JUDO: ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA 
NAGYKŐRÖSÖN

A december végi lazítás után 

januártól ismét gőzerővel és 

remélhetőleg újult erővel vág-

nak neki az új esztendőnek a 

Kőrös Judo SE sportolói. Bár a 

2018-as évet nem zárta rosszul 

az egyesület, mégis némi kis 

visszaesés volt tapasztalható a 

számszerű eredmények alapján. 

A Magyar Judo Szövetség ha-

zai versenyeinek összesítése 

alapján – az egyébként rend-

kívül előkelő – 11. helyen zárt 

az egyesület, amely a 2017. évi 

9. helyezéshez képest gyengébb 

eredmény. Talán betudható ez 

annak is, hogy az egyesület leg-

jobb versenyzőit szerencsétlen 

sérüléshullám sújtotta az első 

félévben, ezért sokan nem tudtak 

szőnyegre állni a fontos pont-

szerző versenyeken. Az elmúlt 

év utolsó hónapja egyébként a 

csapatbajnokságok ideje volt. 

A juniorok nagyon szépen oda 

tették magukat. A kissé foghíjas 

lánycsapat történelmet írt, mivel 

bronzérmével megszerezte az 

egyesület első csapatbajnoki 

érmét. A fiúk az ötödik helyen 

zártak remek mérkőzésekkel. 

A felnőtt csapatbajnokságon 

gyakorlatilag szintén a juniorok 

álltak szőnyegre a férfiak között 

két csapattal, míg a lányok egy 

csapattal versengtek. A lányok az 

ötödik helyen végeztek a felnőtt 

I. osztályban, míg a férfiak 

első csapata a II. osztályban a 

hetedik, a második csapat a III. 

osztályban a kilencedik helyen 

végzett. Ezeket az eredményeket 

az egyesület saját erőből érte el, a 

birkózóktól kölcsön kért Szuda 

Péter kivételével egyetlen ide-

genlégiós sem volt a csapatok-

ban. Minden szőnyegre lépőt 

dicséret és köszönet illet a tisz-

tes helytállásért. A január első 

hetei alapozással telnek, első-

sorban a kondicionális és fizikai 

állapot fejlesztése a fő feladat az 

edzések során. Emellett komoly 

feladatok várnak az egyesület 

közösségére, hiszen február-

ban két versenyt is rendez az 

egyesület, melyekhez minden 

segítséget igénybe kell venni. 

Így február 2-án Nagykőrös 

ad helyet a fiú Serdülő ,,B” Or-

szágos Diákolimpiának, míg 

február 16-án a hagyományos 

Kőrös Kupa diák és serdülő 

nemzetközi verseny, február 

17-én pedig a 10 év alattiak 

játékos vetélkedője kerül lebo-

nyolításra. Tehát február elején 

Nagykőrösre érkezik az ország 

utánpótlása, ezért az egyesület 

arra kér minden sportszerető 

nagykőrösit, hogy segítsen a 

két rangos sportesemény le-

bonyolításban, melyhez bármi 

féle segítséget vagy felajánlást 

nagyon szívesen fogadnak a 

szervezők.

KŐRÖS JUDO SE

A bronzérmes lányok
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Köszönjük Olvasóink! Köszön-
jük Nagykőrös!

A Google hivatalos analiti kai 
elemzése szerint a www.nagy-
ko ros ma.hu hírportál oldalait 

az elmúlt egy évben összesen 
114.126 egyedi felhasználó bön-
gészte. Ők több mint negyedmil-
lió oldalt nyitottak meg 2018-ban, 
összesen 250.914-et. Facebook 
oldalunkat jelenleg 4788 fő követi.

Legnépszerűbbek voltak a 

tavalyi évben a következő 

írásaink:
JANUÁR: Bedrogozott, majd 
balesetezett a nagykőrösi ifjú 
titán
FEBRUÁR: Tűzoltóbál- Az év 
egyik legrangosabb társadalmi 
eseménye
MÁRCIUS: Zágráb, a DIKTÁ-
TOR
ÁPRILIS: Így választott Nagy-
kőrös: Elsöprő győzelmet ara-
tott Földi László
MÁJUS: Zágráb Nándor a ha-
talmas választási bukása után 
tovább hazudik
JÚNIUS: Szabadon engedték a 
macit, „aki” lázban tartotta az 
országot
JÚLIUS: Kiugrott egy bűnöző 
a rabszállítóból Ceglédnél! Ke-
resik!
AUGUSZTUS: Az ex kommu-
nista bértollnok újabb kapitális 
baklövése: Tóth Barnának baja 
van a református temető útjai-
nak felújításával is
SZEPTEMBER: DRÁMA: Áb-
rahámék nem nyugszanak
OKTÓBER: Kizárják? Volner 
oszló hullával nem fog össze - 
Fellázadt a liberálisokkal való 
szövetség ellen
NOVEMBER: Tragikus baleset 
Kecskemétnél: A vonat maga 
alá gyűrte az autót
DECEMBER: Idén is megtör-
tént a csoda: Megérkezett a Mi-
kulás a toronyból

Köszönjük, hogy olvasnak 
bennünket! Tartsanak velünk az 
idei évben is! Naprakész, hiteles 

információk napról napra!

Lőrinczy Veronika főszerkesztő 

Csomagolókat,
gépkezelőket keresünk

2 műszakos (12 órás) 3+3-as 
munkarendbe a Prologis ipari parkba.
Bérezés  br. 1120 Ft + 40% pótlék, 

+ br. 20 000 Ft prémium, + 15 000 Ft 
cafeteria.

Ingyenes céges busszal a bejárás 
Kecskemétről, Lajosmizséről, 

Nagykőrösről megoldott.
Felvételi interjú 2019. január 16. 

szerda, 13.00 óra,

Lajosmizse, Szabadság tér 12.  

Művelődési Ház és Könyvtár

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Hirdetés

Hirdetés

Egyre népszerûbb a NagykõrösMA portál! 
Több mint negyedmillió oldalmegtekintés egy év alatt

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

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!
Az év első vására

Frigyes-napi vásár - 2019. február 24.
Nagykőrös, Vásártér

A vásári rendezvények időpontját keresse 
a www.nagykoros.hu honlapon!
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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*

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. 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 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.

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.

www.patriatakarek.hu

Hirdetés

200 főt ajándékozott meg a Nagycsaládosok 
Nagykőrösi Egyesülete!

Megtartotta a Nagycsaládosok 

Nagykőrösi Egyesülete 2018.

évi utolsó programját, mely 

az Évzáró Vacsora volt. Az 

Egyesület elnöke Pap Lajosné 

Farkas Zsuzsanna köszöntötte 

a megjelenteket, majd sor ke-

rült a Vezetőség és az önkéntes 

segítők munkáinak megköszö-

nésére. Nagy öröm volt, hogy 

a családok mellett, ebben az 

évben sok gyermek és fiatal fel-

nőtt kivette részét az önkéntes 

munkából.

A vacsora előtt pezsgővel 

koccintott mindenki 2018. ered-

ményeire és az új év sikereire. 

Ezt követően Kiss Gábor szakács 

által készített vacsora közös elfo-

gyasztása és baráti beszélgetés 

következett.

A program zárásaként átadás-

ra kerültek a tagcsaládok gaz-

dag ajándékcsomagjai, amellyel 

200 főt ajándékoztak meg, ezzel 

is segítve és szebbé téve a Nagy-

kőrös és környékén élő kis- és 

nagycsaládosok életét. Ezúton is 

köszöni az Egyesület Vezetősége 

az egész éves támogatást dr. Czi-

ra Szabolcs Polgármester Úrnak, 

a Bonduelle-nek, a Nagyi Sütinek, 

a Pap-Agro Kft-nek, a NOE-nak. 

Kívánnak mindenkinek na-

gyon szép, boldog, sikerekben 

és gyermekkacajban gazdag 

2019-es évet!
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ÖH: Nagykőrös sorban nyerte el 
az elmúlt években a magas szak-
mai elismeréseket. Tavaly pedig 
Nagykőrös megnyerte a Virágos 
Magyarország országos versenyt. 
Milyen út vezetett idáig?
- Nagykőrös a kezdetek kezdete óta 
folyamatosan részt vesz a Virágos 
Magyarország országos kör nye zet-
szé pí tő versenyben. Min dig is fon-
tosnak tartottuk, hogy szakemberek 
is véleményt mondjanak az általunk 
elvégzett munkáról, városépítésről. 
A Magyar Urbanisztikai Társa-
ságtól korábban Hild János-díjat 
kaptunk Nagykőrös szisztemati-
kus fejlesztéséért, azon kívül a Vi-
rágos Magyarország versenyben 
többször különdíjakat kaptunk, 
Arany Rózsa díjat, Turisztikai 
Különdíjat, Belügyminisztériumi 
Elismerő Oklevelet és a Legszebb 
Főutca díjat. Idén pedig Nagykő-
rös győzött, az I. helyet elérve a 
fődíjat vehettük át, külön öröm és 
megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy a 25. alkalomból megtartott 
jubileumi gála helyszínéül Nagy-
kőröst választotta a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség. 
ÖH: Ehhez a hatalmas sikerhez 
kellettek azok a városfejlesztő 
intézkedések, melyeket megho-
zott a városvezetés. Mely ered-
ményeket emelné ki ezek közül?
- Az elmúlt mintegy másfél évti-
zed során több olyan jelentős be-
ruházás is megvalósult a városban, 
mely szakemberek irányításával, a 
lakosság támogatásával jöhetett 
létre. Nagykőrös folyamatosan 
igyekszik leküzdeni infrastruk-
turális elmaradottságát, elké-
szült a szennyvíz-csatorna háló-
zat és pár év alatt leaszfaltoztunk 
70 olyan utcát, ami előtte rossz 
állapotú földút volt. Az útépítés-
nek köszönhetően a környezet, a 
zöldfelület is megújul, a lakosok 
szívesen tesznek azért, hogy kör-
nyezetük szebb legyen. A zöldfe-
lületeket tájépítő mérnökök bevo-
násával folyamatosan fejlesztjük, 
modernizáljuk, kiemelten azokat 
a tereket, ahol zöldfelület, illetve 
sok virág található. 

Már korábban felújítottuk a 
Csónakázó-tó környezetét, kel-
lemes pihenőövezetté téve a csa-
ládok számára. Azonban nem 
álltunk meg, ahogy ígértük, 
folytattuk, teljesen megújult 
„Nagykőrös tüdeje”, a Cifra-
kert, mely a fiatalok és idősek 
számára egyaránt kedvelt hellyé 
vált. 2011-ben a Széchenyi-Sza-
badság-Deák térfüzért teljesen 
átépítettük és funkcióbővítéssel 
tettük méltóvá városunkhoz. 
Ezt a nagyszabású projektet 
is folytattuk, tavaly saját erő-
ből felújítottuk a Hősök terét, 
ahová idén került elhelyezésre 
az „Arany Jánost és családját 
ábrázoló szoborkompozíció”. 
2018-ban került átadásra a tel-
jesen megújult modern, 21. 
századi nagykőrösi Múzeum, 
mely beruházást Magyarország 
Kormánya 900 millió forinttal 
támogatott. A külső-belső re-
konstrukció mellett a Múzeum-
kert is megújulhatott, hangulatos 
sétányokkal javult a gyalogos 
közlekedés. Emellett megújult a 
vasútállomás előtti tér, rengeteg 
virágot ültetünk ide is minden 
évben, illetve több szökőku-
tat, csobogót is kialakítottunk 
a városban. Kiemelném még a 
pusztai tölgyesek fái között lét-
rehozott erdei iskolát, a Pálfája 
Oktatóközpontot, mely nem 
csak a nagykőrösieknek, de a 
városunkba látogatóknak, tá-
borozóknak is kedvelt helye. A 
fejlesztések között említhetném 
még az Október 23-a tér útháló-
zatának fejlesztését, a Tímárház 
felújítását, melybe azóta vissza-
költözött az élet. 

A városfejlesztés részeként 
munkahelyteremtő beruházást 
sikerült városunkba hozni. Fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy a 
világ egyik vezető Japán válla-
lata, a SIIX Corp. Nagykőrösön 
hozott létre több száz új munka-
helyet és a tervek szerint tovább 
fogja bővíteni kapacitását. 
ÖH: Nagykőrös a Virágos 
Magyarország verseny fődíja 

mellett elnyerte, hogy Magyar-

országot képviselheti idén a vi-

rágos nemzetközi versenyen. Ez 

a közös összefogás sikere?

- Egyértelműen igen, minden 

városát szerető, nagykőrösi lokál-

patrióta polgár közös eredménye 

az, hogy ez a megtiszteltetés idén 

Nagykőröst érte. Nagyon örü-

lünk, hogy ezt az első helyet si-

került megnyernünk a versenyen, 

hiszen ezzel rámutatunk, hogy az 

Alföldön lévő kistelepülések is mi-

lyen széppé tudnak válni nagyobb 

munkával, mint a turisztikai 

szempontból már korábban ma-

guknak előnyt szerző települé-

sek és Nagykőrös fogja képvisel-

ni Magyarországot a The Entente 

Florale Europe nemzetközi ver-

senyben és ráirányítjuk a turis-

ták figyelmét a Duna–Tisza kö-

zére. Azért is fontos, hiszen most 

is szakmai zsűri, ráadásul más 

országokból városunkba érkező 

zsűritagok fogják értékelni tele-

pülésünket. Sőt, azt is elárulom 

az Önkormányzati Hírek újság 

olvasóinak, hogy az első szak-

mai egyeztetésre már a héten sor 

fog kerülni városunkban, egy 

szakmai delegációt fogadunk és 

egyeztetjük többek között a ránk 

váró feladatok mellett a korábbi 

évek tapasztalatait is.

ÖH: Érezhetően a történelmi 

városépítés időszakát éljük. És 

folytatják. Milyen fejlesztéseket 

terveznek a közeljövőben?

- Folytatjuk a megkezdett mun-

kát, a városfejlesztést, a város-

építést. Jelenleg is folyamatban 

van a piac és környezetének ren-

dezése, valamint egy piaccsar-

nok építése, melynek célja, hogy 

télen, esőben, hidegben is kényel-

mesen tudjanak vásárolni a nagy-

kőrösi polgárok és kulturált, ren-

dezett körülményeket sikerüljön 

teremtenünk. Örömmel mond-

hatom, hogy két pályázatunk is 

sikert ért el, így idén megújul-

hat a városközponttól a piacig 

vezető járdaszakasz a 441-es út 

mindkét oldalán, valamint a Bá-

rány utcai lakótelep úthálózatát 

is teljesen fel tudjuk újítani, több 

száz nagykőrösi család közle-

kedési feltételeit javítva ezáltal. 

Folytatódik az önerős járdaépí-

tési program, minden évben sok 

pályázat, igény szokott beérkezni 

és igyekszünk minden segítséget 

megadni. Szeretik és várják az 

emberek a lakossági fásítási ak-

ciót is, melyben a klímát jól tűrő, 

a kertészmérnökök által javasolt 

fákat adunk a polgároknak, látha-

tóan egyre nagyobb igény mutat-

kozik ez iránt is. Ahogy az újévi 

beszédemben is fogalmaztam: 

Mi, értékteremtő nagykőrö-
siek hiszünk a városunkban, 
hiszünk a Jóistenben, a tőle 

kapott erőnkben, melyet jó cé-
lokra használunk és folytatjuk!
Az interjút készítette: Horváth Tibor

 Fotó: -szi-

„MI HISZÜNK A VÁROSUNKBAN, 
HISZÜNK A JÓISTENBEN, A TÕLE KAPOTT 

ERÕNKBEN, MELYET JÓ CÉLOKRA 
HASZNÁLUNK ÉS FOLYTATJUK!”

– interjú dr. Czira Szabolcs polgármesterrel
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