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JULIKA NÉNI 90 ÉVES

Szeretetteljes, családias fogadtatásban volt része dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek 2019. január
12-én, amikor ZÖLDI JÁNOSNÉT, sz. Tarczali Juliannát köszöntötte 90. születésnapja alkalmából.
További részletek lapunk 9. oldalán!

TÉLI
REZSICSÖKKENTÉS
Minden jogosult, aki benyújtotta
a kérelmet, MEGKAPJA
a támogatást
Figyeljék folyamatos híreinket
a témával kapcsolatban!
További részletek lapunk 8. oldalán!

A CSALÁDOK ÉVE
III. rész

A családok támogatása az elsõ,
a Kormány a magyar családok oldalán!
A Figyelő című országos hetilap mellékleteként jelent meg
a „A családok éve” melléklet,
melynek legfontosabb eredményeiről immár harmadik lapszámban adunk tájékoztatást
a kedves olvasóknak. Az itt látható diagramok jól mutatják,
hogy mennyi pozitív változás
történt a családpolitikában,
mióta a FIDESZ-KDNP kormánykoalíció átvette az ország
irányítását.
A gyermekek után járó adóés járulékkedvezmény összege a
kormányváltás után érezhetően
emelkedésnek indult és a tervek
szerint ez a jövőben is folytatódni fog. A grafikonból, melynek
forrása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, kiolvasható, hogy míg
2011-ben 180 milliárd forint
volt a gyermekek után járó adóés járulékkedvezmény összege,
addig 2014-ben már 233 milliárd forint, idén pedig elérheti a
359 milliárd forintot is, ami azt
jelenti, hogy a FIDESZ-KDNP
kormány és többség két választási ciklus alatt megduplázta a
gyermekek után járó adó- és járulékkedvezmény összegét. Ez

hatalmas segítség minden, köztük a nagykőrösi családoknak is.
Fontos megemlíteni, hogy a
családi adókedvezmény összege
havonta milyen összeget jelent
a magyar családoknak. Mint az
látható, 1 gyermek után 10.000
Ft a családi adókedvezmény, 2
gyermek után 2018-ban 17.500
Ft volt, ez 2019-ben 20.000 Ftra emelkedik, gyerekenként,
vagyis egy 2 gyermekes nagykőrösi család adókedvezménye
összesen 40 ezer forint lesz ha-

új nyelvvizsgát 2018 januárjától
minden 35 év alattinak.
Az ingyenes nyelvvizsgáról
részleteket itt olvashatnak: https://eduline.hu/nyelvtanulas/
ingyenes_nyelvvizsga_PNUX1Z, az ingyenes KRESZ feltételeit itt találják: https://
e du line.hu/felnottkepz es/
KRESZvizsga_es_tanfolyam_
dijanak_visszaigen_66Z2EP
Horváth Tibor

Gyász

MEGEMLÉKEZÉS

Molnár Ferenc (1942)

BERDÓ GÁBORNÉ KLIEGL MÁRIA

Hörömpő Géza Lajos (1973)

halálának 3. évfordulójára

Özv. Sáfár Balázsné sz. Barta Erzsébet (1922)
Halász Dénes Istvánné sz. Balogh Borbála (1943)
Szűcs József (1947)
Kovács Györgyné sz. Maksa Margit (1930)
Kiss Bálint Ferenc (1954)
Dobos Lászlóné sz. Urbán Erzsébet (1937)
Urbán Zoltán (1971)
Radnóti Ferencné sz. Doba Hajnalka (1936)
Karsai János (1947)
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vonta. A 3 vagy több gyermekes
családok esetében ez az összeg
33.000 Ft, gyerekenként – áll a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elkészített diagramban.
Emellett az intézkedések
mellett számos lépés segíti a
családokat, például ilyen lépés
volt, hogy 2018. július 1-től
ingyenes a sikeresen teljesített
KRESZ-tanfolyam és- vizsga
a húsz évnél fiatalabbaknak, a
díjat utólag megtéríti az állam.
Szintén az állam finanszírozza az

„Szemem könnyeket ereszt. Utoljára akartam
mondani, hogy szeretlek, de már nem volt idő,
elhagytál minket. Ha kívánhatnék egyet, az
lenne, bár láthatnám ragyogó szemedet. Mikor
megtudtam, hogy már nem látlak többet,
nagyon távol éreztem magam tőled. Én még
mindig szeretlek téged, s elfelejteni nem foglak ígérem. Te még
most is velünk vagy, s szállsz a gondolatomban. Ha itt lennél,
ezt mondanám, örökké szeretlek Édesanyám.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk: Szerető családod
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Készül a város az európai versenyre

Mint ismeretes, Nagykőrös nyerte el a Virágos Magyarország
2018. versenyen a jogot, hogy
hazánkat képviselhesse az ENTENTE FLORALE EUROPE
megmérettetésen. Január elején a
Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban tartották az első szakmai
egyeztető megbeszélést, melynek
célja, hogy Nagykőrösre, a hivatalos Zsűrinapra érkező nemzetközi döntnökök látogatására
felkészüljön a város.
A Zsűrinapon számos előírásnak, kitételnek, megadott

koreográfiának kell eleget
tenni, hogy minél magasabb
pontszámot kapjon a zsűritől,
és így minél jobb minősítést
érhessen el az adott település.
Az elkövetkező hónapok során, pontról pontra zajlik majd
a felkészülés, a zsűrizésre előreláthatóan 2019 nyarán kerül
sor.
Mint arról lapunkban korábban hírt adtunk, Nagykőrösön
került megrendezésre a Virágos
Magyarország országos környezetszépítő verseny 25. jubileumi

díjátadó gálája 2018. november 16-án, pénteken. A jubileumi kisfilm levetítése után először
dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös
város polgármestere mondott
köszöntője, majd dr. Guller Zoltánnak, a Magyar Turisztikai
Ügynökség vezérigazgatójának
beszéde következett. Ezt követően a díjak átadására került sor.
Nagykőrös városa, kategóriájában az első helyet, a fődíjat nyerte meg, Nagykőrös lett így az
egyik legvirágosabb és legszebb
magyar település 2018-ban.

Dr. Czira Szabolcs polgármester az Entente Florale Europe
versenyen való részvételre szóló
felkérő levelet is átvehette, így
idén Nagykőrös is részt vehet
a kiemelt jelentőségű nemzetközi versenyen. Ez hatalmas megtiszteltetés, hiszen városunkban
olyan várostörténelmi jelentőségű fejlődés valósult meg, hogy
méltónak találták arra, hogy
egy magas rangú nemzetközi
szakmai zsűri is érkezzen Nagykőrösre.

MEGEMLÉKEZÉS
Kőházi-Kis Albertné
halálának 1. évfordulójára
Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok,/Hiszen napként az égen Nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég,/Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,/inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog,/s azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hulló csillag száll az éjféli égen,/Akkor mondjatok egy imát értem.
Én is imát mondok majd Értetek,/hogy boldog lehessen szívetek,
Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,/Hisz szívetekben jó helyen vagyok!
Soha el nem múló szeretettel gondol Rád:
Férjed, Fiaid és Családjuk

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a
Kedves rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik a drága jó feleség, édesanya, nagymama

Horváth Károlyné Sóber Ilona
temetésén részt vettek, virággal emlékeztek, utolsó útjára
elkísérték, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Tízből kilencen az Önkormányzati
Hírekből informálódnak Nagykőrösön!

Köszönjük a bizalmat!
A www.nagykorosma.hu és az
Önkormányzati Hírek facebook oldalának közös szavazásán a következő kérdést tettük
fel az Olvasóknak: Ön melyik
helyi nagykőrösi nyomtatott
újságból szerzi információit?
A szavazás igen népszerű
volt. A válaszadók 90%-a újságunk, az Önkormányzati Hírek
mellett tette le a voksát. Ez egyben azt is jelenti, hogy tízből kilencen lapunkból tájékozódnak
a nagykőrösi események vonatkozásában. A Kőrösi Újság lett
a második, 4 %-kal, a Kék Nefelejcs Nagykőrös és a Heti Hírek
lap egyaránt 3- 3%-ot kapott.
Szavazataikat és a megtisztelő
bizalmat köszönjük! Olvassák
továbbra is lapunkat! Önökért
dolgozunk!
LV

CSÚSZÁS NÉLKÜL
kézbesítik a nyugdíjakat

A Magyar Posta az előre
meghatározott időpontban, 2019. január 16-tól
kezdi meg a nyugdíjak
postai kézbesítését országszerte – közölte a társaság
hétfőn az MTI-vel.
A közleményben hangsúlyozzák, a kézbesítés a
megszokott rendben történik, 12 munkanapon
keresztül, január 31-ig
zajlik.
A Magyar Posta felidézi,
hogy az érintettek tavaly
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novemberben megkapták
a személyre szabott nyugdíjnaptárjukban,
ebben
egész évre látják havi bon-

tásban, melyik napon viszi
a nyugdíjat a postás.
A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások jelentős részét készpénzben, postai
kézbesítéssel fizeti az állam az érintettek számára.
A Magyar Posta 2018-ban
havonta átlagosan 1,182
millió megbízást kapott a
nyugdíjak, illetve nyugdíjszerű ellátások kézbesítésére – írja közleményében
a társaság.
mti

Híreinket,
képgalériáinkat
kövesse nyomon
továbbra is az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös
facebook közösségi
oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu
városi honlapon!
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KIKET AKARNAK AGYONVERNI?
a fideszesek
dolgozzanak
400 órát, amelyik
nem bírja,
agyonverni…>>

esett meg – éppen mikor úgy
tűnt, Oláhné már befejezi
a beszédét – valaki
közbekiabált:
„meg még dolgozzunk
plusz 400 órát”
Oláhné rutinos szónokokat
megszégyenítő módon
reagált rögtön rákapcsolódva,
s jelentette ki:

„Dolgozzanak,
beállítanám űket,
osztán, amelyik nem
bírja, agyonverni!”
– mondta a Jobb Nagykőrösért
Egyesület korábbi önkormányzati képviselőjelöltje, Oláhné
a január 11-re meghirdetett,
Ujhelyi István EP-képviselővel,
Nyakó Istvánnal, az MSZP viszszatérő sajtófőnökének részvételével erősített helyi összellenzéki tüntetésen.
A hosszú napokig hirdetett,
végül egy nagyobb villámcsődület létszámát el nem érő „rendez-

vényen” László Ferenc, az MSZP
helyi elnöke házigazdáskodott,
s adta meg sorra a szót Ujhelyi
Istvánnak, Ábrahám Tibornak,
Zágráb Nándornak, majd a következő felszólalót bejelentve
többek közt elmondta:
– „Az igaz beszéd, amit Ujhelyi
Pista barátom többször is elmondott, úgy gondolom, hogy az igaz
beszéd, nagykőrösi megtestesítőjét Oláh Imrénét szeretném…”

„Pontosan!
Dolgozzanak!
Beállítanám űket,
osztán, amelyik nem
bírja, agyonverni!”
A felszólalás után László
Ferenc megköszönte Oláhné
őszinte gondolatait, Ujhelyi heves kézszorítással fogadta,

Zágráb Nándor
pedig már úgy emelte
Akkor ezek szerint ki a facebookon, hogy
Oláhné a nagykőrösi
<<„IGAZMONUjhelyi?
DÓ MARIKA” a
De ne térjünk el a lényegtől,
rabszolgatörvényről:
hiszen ezen a „rendezvényen”

Kétségkívül Zágráb maga
emelte ki a mintegy háromnegyed óra alatt elhangzottakból,
egyik, ha nem legfőbb gondolatként az Oláhné által hangoztatott agyonverést! És tette
mindenki számára félreérthetetlenné, hogy a fideszesek az
agyonverendők!
Nem olvastuk, nem hallottuk, hogy az agyonveréstől
akár László Ferenc (MSZP helyi elnök), akár Ábrahám Tibor
(liberális, egykori SZDSZ-es
országgyűlési képviselő, Jobb
Nagykőrösért Egyesület elnöke),
vagy Zágráb Nándor (JNE alelnök, Jobbik helyi elnök) elhatárolódott volna.
Miként Ujhelyi István sem
lépett oda a mikrofonhoz,
hogy ezt azért nem kellene. Az
MSZP-s EP képviselő facebook
oldalán viszont találkozhatunk
egy bejegyzéssel, melyben azt
írja „Paweł Adamowicz, a lengyelországi Gdanks polgármestere a féktelen gyűlölet áldozata
lett. Élete és tragédiája legyen
példaértékű mindannyiunknak.
Nyugodjon békében...”
A bejegyzés tükrében különösen furcsa, hogy szó nélkül
hagyja, amikor egy, az MSZPhez szorosan kötődő rendezvényen azt emlegetik, hogy bárkit agyon kell verni…
-szFotó: LV

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
Minden jogosult, aki benyújtotta a kérelmet, MEGKAPJA a támogatást
További részletek lapunk 8. oldalán!
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KÖSZÖNET
Hirdetés

Szeretném megköszönni a Bonduelle Central Europe Kft.
vezetőségének és összes dolgozójának azt a nemes gesztusát, mellyel valamennyi munkatársunkat, akik a szeretet ünnepén a betegek ellátásában, gondozásban részt
vettek, megajándékozták. A karácsonyi ünnepek alatt
majd 100 munkavállalónk végzett munkát, akik ajándékcsomagban részesültek.
Jó volt látni a kollégák meghatott örömét, és hogy értékelik áldozatos munkájukat. A Bonduelle Kft. részéről
történt pozitív visszajelzés ismételten erőt adott nekik,
nekünk, hogy az egyre nehezedő körülmények között is
a tőlünk telhető legmagasabb szakmai színvonalon helyt
álljunk.
Köszönettel
Tankó Ágota főigazgató
az intézmény valamennyi dolgozója nevében
Hirdetés

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

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!
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Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatás is segítette
a Kálvin tér 7. szám alatti épület megújulását. A piac szomszédságában található épület
megszépüléséről Alpek István
tulajdonossal beszélgettünk.
Már a beszélgetés elején
kiderül, hogy Alpek úr nem
nagykőrösi születésű. Válását
követően, 59 évesen került városunkba, hogy egy új társ mellett, újra építse életét.
– Az élettársam nagykőrösi,
jómagam Paksról költöztem
a városba 59 évesen egy válás
után, aminek a végén gyakorlatilag mindent otthagytam. Nulláról kellett itt kezdenem. Több
mindennel foglalkoztam, sikerült megvennem a Dózsa Tsz
tehenészeti telepét. Liba, kacsa
nevelésbe kezdtem, de mivel eljárt az idő felettem, az idén töltöm be a 80. életévemet, ezért azt
fel kellett hagyjam. Időközben
felfigyeltem erre az épületre is,
mely egy jól megépített téglaépület. Bár nagyon lepusztult állapotban volt, láttam a szépségét.
Tudtam, hogy sok pénzbe lesz
felújítani, de nagyon szívesen
áldoztam rá. S most már gyönyörködhet benne a város. Már
nem is annyira magamnak készült, hiszen nem élünk az idők
végezetéig, csak szerettem volna,
ha megszépül. Nem is volt egyszerű, majd tíz kilót fogytam,
mire ide jutottunk, de sok mindenért kárpótol az eredmény és
azok a gratulációk, az itt elsétálók, autójukból kiszálló emberektől kapott elismerő szavak.

Volt, aki azt mondta, most már
nem csak Kecskemétnek van
Cifrapalotája. Ezek sokat jelentenek nekem.
Alpek úr büszkén mutatja
körbe az épületet, s be is invitál.
A házba belépve látható, hogy
még javában folynak a munkák,
és ami szintén rögtön szemet
szúr, hogy nem egy klasszikus
lakóház elrendezése van. Például minden szobának saját
tusolója és wc-je van. Hamar
kiderül, ez nem véletlen. A Kálvin téren, az épülő új csarnok
szomszédságában, magától értetődők Alpek úr szavai:
Persze, a piacról élünk! A
szépség mellett a funkciót is
meg kellett találni, így valamit
visszahoz a befektetett több tízmillió forintból. Egy kis szállót
szeretnék itt nyitni. Hat szobával, amelyben 14 ágy kényelmesen elfér. Minden szobához tartozik majd fürdőszoba és lesz
egy konyha is, melyet minden
vendég szabadon használhat.
Úgy tervezem, a tavasz folyamán a nyitás is megtörténhet.
Mint felsejlik, a tavaszi nyitási tervek messzebb mutatnak
önmaguknál, hiszen az idén
nyolcadik „x”-be lépő Alpek István sürgősen szeretne egy másik
projektbe is belevágni…
– Régi vágyam már egy színvonalas vendéglátóhely, amely
az étkezésnek, beszélgetéseknek és a szórakozásnak is teret
nyújt korosztálytól függetlenül. Úgy tűnik, sikerül a befektetéseimet átcsoportosítanom
és most megvalósulhat ez az
álom. De csak akkor vágok bele
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az egészbe, ha sikerül találnom
egy megbízható generál kivitelezőt, aki megkapja az ingatlant, a
terveket és kulcsra készen átadja. Remélem, nyáron nyithatunk
is – mondja lendületesen Alpek
István a közeljövő terveit.
– Azt említette, állattartással foglalkozott, most a
vendéglátás irányába evez át.
Adódhat a kérdés, hogy miből
is merít mindehhez tudást,
energiát? – merül fel a kérdés,
melyre továbbra is az addigi közvetlenséggel érkezik a válasz.
– Elsősorban a család. A felmenőim között nagyon jó üzleti
érzékkel megáldott emberek voltak. Úgy tűnik, ez is öröklődik,
mint más családokban a zenei
érzék és én nagyon örülök ennek a tulajdonságnak. Saját tapasztalataim is vannak, hiszen
Pakson jól menő gépkereskedelemmel foglalkozó cégem volt.
Berlinből, Münchenből hoztam
be kamionszám mezőgazdasági gépeket. 24 évig üzleteltem a
világban. Szépen haladtunk, úgy
tűnt, még a vendéglátós álom is
megvalósulhat, a főutcán nyitottunk, én még a vendéglátó ipari
főiskola 2 évét is elvégeztem 40
évesen, mert az már jogosított
arra, hogy ne kelljen más szakembert felvenni, hanem vezethetem az éttermet, aztán jött a
válás. Egyedül a családi üzleti
érzéket hoztam magammal, s
Nagykőrösön újra kezdtem. Az
üzletet mindenhol meg lehet
találni, csak sokan elmennek
mellette, s amikor más megcsinálja, akkor látják, micsoda
lehetőségük volt. Természete-

sen üzletelni csak az tud, akinek
van pénze, olyan ez, mint a jó
mesternek a szerszám, hiába ő
a legjobb szerelő, ha nincs egy
villáskulcsa se, nem megy semmire. A pénz és a jó üzleti érzék
egyaránt kell, hiszen hiába van
pénz, akiknek nincs érzékük
hozzá, belebuknak. Úgy látom
ma, akinek helyén van az esze,
szereti a munkát és jól osztja be
a pénzét, tud haladni. – jegyzi
meg Alpek István.
Aztán újra visszakanyarodik
a beszélgetés menete a Kálvin tér
7. épületére. A megszeretett épületre, mely szeretet azért nem vakította el egészen Alpek urat, hiszen részletesen ecsetelte, hogy a
szép, jól megépített épület, mely
tudtával mindig is megbecsült,
tehető emberek tulajdona volt,
nem csak jó klímájú szobái miatt
lesz kiváló szállás.
– Nagy udvara van az ingatlannak, ide be tudnak állni autóval, de a ház előtt is lehet parkolni. Könnyű megtalálni, hiszen
forgalmas helyen egy gyönyörű
épület, közvetlenül a víztorony
mellett, azt pedig mindenki
meglátja. A környezete is szépen rendeződik, hiszen éppen
most épül a piaccsarnok. Úgy
gondolom, ez a két épület kölcsönösen jó hatással van a másikra, hiszen az én ingatlanomnak szebb lesz a szomszédsága,
de az új csarnok mellett is szebben fog mutatni a megújult
ház, mint a régi lepusztult. Én
ebben hiszek, fejleszteni úgy,
hogy az másoknak is örömöt
okozzon.
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Téli rezsicsökkentés:
Minden jogosult, aki benyújtotta
a kérelmet MEGKAPJA a támogatást
Ahogy lapunk azt megírta,

1687 nagykőrösi család érintett a téli rezsicsökkentés azon
ütemében, mely szerint a kormányhatározatnak megfelelően azok a családok is részesülhetnek téli rezsicsökkentésben,
akik nem vezetékes földgázzal
vagy távhővel fűtenek, hanem
a tüzelésnek más módját választják. Összesen mintegy 20,5
millió forintot kapott Nagykőrös erre a célra, melyet a sikeres
közbeszerzési eljárás lefolytatása
után kapnak meg az érintett háztartások.
Az igények összesítésre kerültek, és kiderült, hogy a legnépszerűbb a tűzifa, mert 1440
háztartás igényelte ezt az 1687ből. Propán- bután palackos
gázt 133, szenet 63, brikettet
vagy pelletet 49, tartályos gázt
2 család igényelt, fűtőolajat
senki sem.

Az összeg nagysága
miatt közbeszerzési
eljárás van folyamatban. Ennek lezárulása

után kezdődik meg
a támogatások eljuttatása az érintettek
számára.

Figyeljék folyamatos
híreinket a témával
kapcsolatban!
Lőrinczy Veronika

„Bábszínház” a Batthyány úti
Óvodában
A Batthyány úti Óvoda Pillangó nagycsoportosai a három
kismalacról és a farkasról szóló bábelőadással lepték meg
óvodás társaikat, akik nagy
örömmel figyelték a nagyok
bábjátékát.
Az előadás különlegessége,
hogy a bábok a nagycsoportos
gyerekek keze munkáját dicsérték. Egész hét folyamán lelkesen készültek a bábelőadásra,
maguk készítették a bábokat és a
díszleteket.
Batthyány úti Óvoda
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SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
JULIKA NÉNI 90 ÉVES

Folytatás az 1. oldalról...
Szeretetteljes, családias fogadtatásban volt része dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek
2019. január 12-én, amikor
ZÖLDI JÁNOSNÉT, sz. Tarczali Juliannát köszöntötte 90.
születésnapja alkalmából.
A városvezető gratulációja és

jókívánságai után virágcsokorral is köszöntötte az ünnepeltet a város nevében, továbbá e jeles alkalomból a dr.
Orbán Viktor miniszterelnök
által adományozott emléklap
is átadásra került.

Isten éltesse az ünnepeltet!
Horváth Tibor

Kedves Szülők!
A Nagykőrösi Petőﬁ Sándor Általános Iskola
ﬁgyelmükbe ajánlja színes programjait:
„Ismerkedj velünk szerdánként!”
(A foglalkozások 16.00 – 16.45-ig tartanak.)
Február 6.: Szülőknek: Leendő első osztályos tanító nénik
tájékoztatója, bemutatkozása. Tájékoztató a felső tagozatos
emelt szintű nyelvoktatásról. Ovisoknak: Játékkuckó – Mutasd
magad! (játékos készségfejlesztő)
Február 13.: Matek Manó (Logikai játékok)
Február 20.: Mondd németül!
Február 27.: Fürge lábak (Tornatermi játékok) - Belépés tornacipőben!
Március 13.: Pördülj, fordulj, énekelj! (ének és tánc)
Március 20.: Rajzolj velünk, rajzolj nekünk! (rajzverseny)
2019. március 25-28. 8.00 – 12.00: Nyílt hét – Bemutató órák:
Minden alsó tagozatos osztályban; Emelt szintű angol nyelvi
órák 5., 6., 7., 8., osztályokban
1. évfolyam: március 25.
2. évfolyam: március 26.
3. évfolyam: március 27.
4. évfolyam: március 28.
A látogatható órák februárban az iskola honlapján tekinthetők meg.
Szeretettel várjuk a kedves szülőket gyermekeikkel együtt!
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Sajtóközlemény
Városunkban új eszközbeszerzés keretén belül
polisztiroldíszítő elemek gyártása valósul meg

A nagykőrösi székhelyű Verticart Kft.
a „Pest Megye Területfejlesztési
Koncepciója 2014-2030 és Pest Megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtandó célzott
pénzügyi támogatási” keretéből, a
Pénzügyminisztérium támogatásával
eszközbeszerzésre támogatást nyert.
A támogatás által polisztirol-dekorléc gyártó és megmunkáló eszközök beszerzésére kerül sor. A támogatás segít
a cég jelenlegi profiljának bővítésében, az eszközbeszerzés
során új munkahely létesül.

A támogatás összege: 5,28 millió forint
A megvalósítás helyszíne: 2750 Nagykőrös LencsésVilágos d. hrsz.: 12306/1
A tevékenység megkezdése: 2019 tavasza
A tevékenység befejezése: 2019 nyara

A Károli Gáspár Református Egyetem
Tanítóképző Főiskolai Kara

MEGHÍVÓ
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház
és Rendelőintézet, Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara, Magyar Ápolási
Egyesület és a Minőségi Betegellátás
Alapítvány tisztelettel meghívják

2019. február 2-án, 19.00 órától
a Nővérbálra.
„Híres magyarok nyomában”
A bál fővédnöke: Prof. Dr. Horváth Ildikó,
Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért
Felelős Államtitkárság államtitkár
Helyszín: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
(2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 24.)

A jó hangulatról Varga Péter és zenekara gondoskodik.
Részvételi díj, amely a vacsora árát is tartalmazza: 6000,-Ft/fő.
A jegyek a Kórház titkárságán kaphatók
(2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.)

Menü:
Előétel: Újházy tyúkhúsleves
Főétel: A: Csirkepaprikás galuskával, káposzta saláta Szentgyörgyi Albert kedvence
B: Csülök-Széchenyi módra, mustáros tarja rusztikus
burgonyával, káposzta saláta
Desszert: Rákóczi túrós

Szeretettel várunk minden kedves vendéget
Jótékonysági Nővérbálunkra!

a NAGYKŐRÖSI KÉPZÉSI HELYEN
a 2019. évi általános felvételi eljárásban a következő
szakokat hirdeti nappali és levelező munkarenden,
(állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási
formában).
Világi alapképzési szakok :
Tanító
Óvodapedagógus
Szociális munka
Csecsemő– és kisgyermeknevelő
Hitéleti alapképzési szakok :
Református hittanoktató
Diakónia (keresztyén szociális munka)
Kántor
Felsőoktatási szakképzési szak az Állam- és
Jogtudományi Karunkkal együttműködve :
Jogi ( okleveles jogi asszisztens)
Jelentkezési határidő:
2019. február 15.
Jelentkezés helye:
http://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli
További információ: http://kre.hu/tfk
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Tisztelt Gazdálkodók!
• Akinek 2016.01.01-től adtuk ki az őstermelői kártyát,- és
az 2020.12.31-ig hatályos,-ezeket érvényesíteni kell,
és a 2019-2020-as évekre értékesítési betétlapot kell
kiadnunk hozzá!
• Ennek határideje: 2019.03.20!
• Kérek mindenkit, hogy ezeket a kártyákat minél előbb
juttassák el hozzám!
• Minden ügyintézéskor az őstermelői kártyának ott kell
lenni a gazdánál!

Köszönöm megértésüket!
Mindenkinek BOLDOG ÚJ Évet kívánok!
Varga Balázs
Falugazdász
Pest Megyei és Fővárosi Igazgatóság | 1119 Bp., Fehérvári út 89-95.
Cegléd Körzet Központ | 2700 Cegléd Kossuth Ferenc u. 1.
M: 06/70-268-0217 E: varga.balazs@NAK.hu
W: www.nak.hu
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Téli álmot alszik a nagy fa

Csodálatosan szép még télen is Nagykőrös
egyik jelképe. Most megmutatjuk Önöknek, milyen amikor téli álmot alszik. Ha
tehetik, kiránduljanak Önök is egyet, és látogassanak ki a Pálfája Oktatóközpontba.
Érdemes!
A Nagykőrös melletti erdő 31 méter
magas, matuzsálemi korú kocsányos tölgyének korát 400-500 évre becsülik. Basafának vagy Pálfájának hívják a helyiek, bár
azt mondják, az eredeti Basafa egy másik,
ennél is idősebb fa volt, de azt évtizedekkel
ezelőtt kivágták.
A nagykőrösi erdőkből már a török időkben is százszámra vitték a fákat a budai várba,
ahol salétromfőzéshez, sáncépítéshez, bőrcserzéshez is használták azokat. A Nagykőrös
melletti erdők ma már csak töredékei az
egykor voltaknak, s mára az ország pusztai tölgyeseinek utolsó hírmondói lettek,
melyek ligetes facsoportjaikkal és a köztük
elterülő homoki gyepekkel őrzik még az Alföld egykori erdős pusztáinak képét.
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S hogy miért Basafa? Erre egy
több változatban is fennmaradt mese ad
magyarázatot. Az egyik szerint a budai
pasa megbízottja adót behajtani érkezett
Kőrösre, ahol nagyon megtetszett neki
az egyik gazda gyönyörű lánya. El is határozta, hogy egy év múlva visszatér, és
feleségül veszi. A lány nagyon megijedt,
az apja pedig elhatározta: megakadályozza, hogy lánya háremhölgy legyen.
Egy év múlva az öreg, koldusnak öltözve
kiült az út mellé. Mikor a török megérkezett, nagy jajveszékelésbe kezdett, és
arra kérte, a közeli tölgyről hozza le a
mankóját, amit egy legény feldobott a
fa tetejére. A török felmászott a fára, ám
az egyik ág letört alatta, ő pedig azonnal
nyakát szegte. A törököt ott temették el
a fa tövében, amit azóta Basafának hívnak.
LV

11

Két család, nyolc gyermek
– Nekik szerzett most
örömöt a TIBIKER
A hagyományoknak megfelelően ebben a hónapban is két
rászoruló családnak adott kétszer tízezer forint értékű vásárlási utalványt a TIBIKER
nagykőrösi boltja, a családok
élelmiszerüzlete. Összesen nyolc
gyermek és szülei örülhettek az
ajándékoknak, mindenki tartós
élelmiszert vásárol belőle, úgy,
hogy a gyerekek kívánságainak
megfelelően szerzik be a portékákat. A Valerián családban
öt fiúcska van, a legkisebb még
csak négyhónapos, a legidősebb
9 éves. Bálint Eszter három gyermek édesanyja: „Messze lakunk
mi is, de járunk ide szívesen! Nagyon jó ez a bolt! Finomak a szalámik, jók a fagyasztott ételek!”
Térjenek be Önök is a TIBIKER nagykőrösi üzletébe!
Mindenkit sok szeretettel és
sok finomsággal, alacsony
árakkal, minőségi termékekkel, barátságos kiszolgálással,
családias hangulattal várnak!
Lőrinczy Veronika
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

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján
Nagykőrös Város Önkormányzata
Kiadásért felelős személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykoros.hu
Felelős szerkesztő: dr. Czira
Szabolcs, a szerkesztőbizottság
elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: Köves Béla
ügyvezető igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztőbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő
12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. január 14-től
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598
2019. január 21-től
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
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
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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NAGYON SZÉP, EGYEDI LESZ
A NAGYKŐRÖSI PIACCSARNOK!
Ahogyan képeinken is látható, jól haladnak a nagykőrösi piaccsarnok építési
munkálatai. Ezen a héten
már nekiláttak a villanyszerelésnek is, LED-es fényforrások világítják be majd a
közel 1000 m2 alapterületű
létesítményt. Minderről a kivitelező cég vezetője, Simon
János tájékoztatta lapunkat.
Megtudtuk, hogy hamarosan
már a festők is megérkeznek
a helyszínre. Ahogyan arról
lapunk beszámolt, január
végén a pavilonokat is elkezdik felállítani a belső
térben. Az előzetes tervek
szerint ez a munkálat január
21-én kezdődik meg. Ezt követően kaphatja meg az épület az ipari padló borítást.
A homlokzati látványterven
is látható, hogy a kiugró nagy
üvegfelületeken a PIAC szó
körvonalazódik ki. Minden
téren egyedi szép, és modern
lesz a nagykőrösi fedett piaccsarnok!
Lőrinczy Veronika
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Kacsák, verõfényes napsütés,
Csónakázó tó, páratlanul szép!
A Csónakázó tó a téli nap
sugaraiban pompázik, lakói a kacsák pedig vidáman
napfürdőznek. Ebben az esztendőben is tettek arról a madárkák, hogy a víz ne tudjon
itt befagyni. Mozgásukkal
megint megoldották, hogy
legyen szabad vízfelület számukra. A hely igen szép, a
kacsák pedig nagyon barátságosak. Ha tehetik, sétáljanak
Önök is egy nagyot errefelé!
Érdemes!
LV
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A 2018-as év Nagykőrösi Röpgalamb
tenyésztők sikeres hajtói

ÁLLÁST
KÍNÁL
Nagykõrösi székhelyû
széles termékskálával
rendelkezõ gépgyártó
felvételre keres

LAKATOS
SZAKMUNKÁST.
Szakmai fejlõdési lehetõség.
Jelentkezni lehet az
53/550-280-as
telefonszámon.
Hirdetés
A két díjazott a röptitkárokkal

Tóth Krisztián

A nagykőrösi röp sporttársak
az ország többi nagy tenyésztőivel együtt ez évben is megmérették galambjaikat.
A nevezett versenyzők közül kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak Kovács Péter és Tóth
Krisztián, akik az országos,
úgynevezett I/B osztályban neveztek és hajtottak, mindketten
ugyanazon a napon, július 29én. Nagyon ideális időjárási viszonyok között sikeres hajtást
tudhattak maguk mögött.

Kovács Péter

Eredményük: Tóth Krisztián
galambjai, a Kerekegyházi keringők 6 óra 41 perc hosszidőt,
64 perc röp magasságot, 85 tűnő
szállást repültek; a megülési szám
23 db volt, ami a 2. helyezésre
lett elegendő az országos versenyen. Rendkívül dicséretes
eredmény.
A másik nagykőrösi versenyzőnk: Kovács Péter Csepeli magasröptű hófehér keringő
galambjaival megszerezte az 1.
helyet és a Magyar Bajnoki címet is. Eredménye: 6 óra 45 perc
hosszidő, 55 perc röp magasság,
105 perc tűnő szállással és 19 db
megülő galambbal ez olyan eredmény, amit kevesen érnek el az
országban. Nagy dicsőség Nagykőrös számára ez az elismerés.
Augusztus 12-én rendeztek
még egy színvonalas versenyt,
mely a Kecskemét-Nagykőrös

Baráti Röpverseny nevet kapta.
Mindkét városból 5-6 fővel neveztek, ami ideális volt egy igazi
szép sportesemény megrendezésére.
1. helyezett: Kovács Szilveszter V-273
2. helyezett: Almási László
HV-127
3. helyezett: Csákó Zoltán
V-273
Ezt a versenyt összetettben
a nagykőrösi versenyzők nyerték.
A versenyzőknek gratulálunk. A segítőknek köszönet a
sok önzetlen munkájukért.
Sok sikert kívánunk
2019-ben is galambtenyésztő
sporttársainknak.
Pavolek Ferenc és Csákó
Zoltán röptitkárok
Szűcs Dezső elnök

ÁLLÁSAJÁNLAT
Nagykõrösi székhelyû széles
termékskálával rendelkezõ
gépgyártó vállalathoz keresünk
CAD szoftvereket használni tudó
kezdõ vagy gyakorlattal rendelkezõ

TERVEZÕ
GÉPÉSZMÉRNÖK
végzettségû munkatársat.
Önéletrajzokat az
agisz@agisz.hu-ra várjuk.
Továbbá felvételre keresünk lakatos
szakmunkást.
Jelentkezni az 53/550-280-as
telefonszámon lehet.

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

FELHÍVÁS
„NAGYKŐRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2018.” cím odaítélésére történő javaslattételre
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdés
értelmében „Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai keretében minden évben
„Nagykőrös Város Év Sportolója” címet adományoz a kiemelkedő eredményeket elért
sportemberek részére”. Fenti rendelet (2)
bekezdése szerint: A „Nagykőrös Város Év
Sportolója” címet kiérdemlő személyt az önkormányzat szakbizottsága minden évben
titkos szavazással választja meg jelölések
alapján, illetve saját kezdeményezésére mindkét nemben külön-külön, felnőtt és ifjúsági
kategóriákban.
Jelen felhívás „Nagykőrös Város Év Sportolója 2018.” cím odaítélésére való javaslattételre szól:

XIV. évfolyam, 3. szám • 2019. január 18.

Javaslat az alábbi 4 kategóriákban nyújtható be:
– Felnőtt női; Felnőtt férfi; Ifjúsági női; Ifjúsági 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 javaslatot tenni, ha a sportoló betöltötte a 18.
életévét)
– a felterjesztett személy részletes sportpályafutását, 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 Hivatal (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
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