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PIACCSARNOK ÉPÍTÉS:
Büszke lehet majd erre az épületre mindenki,
aki szereti Nagykőröst!
További részletek lapunk 3. oldalán!

TŰZOLTÓBÁL:

remek hangulatban, teltházzal

További részletek lapunk 10. és 11. oldalán!

A MAGYAROK ISMÉT HISZNEK
A JÖVŐJÜKBEN
A magyarok ismét hisznek a
jövőjükben, nemzeti egységet
hoztunk létre a család ügyében
– mondta Orbán Viktor évértékelő beszédében a Várkert Bazárban, ahol a miniszterelnök
hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be.
Kiemelte: sem a harmadik
kétharmadot, sem a kiemelkedő gazdasági növekedést nem
adták ajándékba, Magyarország
mindkettőért keményen megdolgozott. Mély összefüggés van
a politika és gazdaság között,
az eredmények sosem a vakszerencsének köszönhetők – vélekedett. Felidézte: 2009-ben, a
baloldali kormányzás vége felé
közös vagyonunkat, tartalékainkat és a jövő lehetőségeit is
felélték, és akkor azt mondta,
Magyarországnak nemcsak válságkezelő csomagokra, hanem
teljes megújulásra, új irányra van
szüksége. Ma a házasságkötések
száma nő, a csecsemőhalandóság csökkent, a foglalkoztatás
55-ről 70 százalékra nőtt, a
munkanélküliséget az egyharmadára vágták, a jövedelmeket
folyamatosan növelik, a minimálbért több mint duplájára
emelték – sorolta. Orbán Viktor
kijelentette: tíz év közös munkájának eredményeként

a magyarok ismét
hisznek a jövőjükben.
A kormányfő arról is beszélt,
hogy a magyar nemzet tíz év
alatt talpra állt, és győzelmi esélyekkel áll készen a rá váró küzdelmek megvívására.

„Győzni fogunk, újra és
újra győzni fogunk”
– mondta, majd úgy fogalmazott:
„nekünk nem az jelenti a győzelmet, ha a pártunk nyer, nekünk
az jelenti a győzelmet, ha az országunk nyer”. Közölte: kormánya nem azért csinálja a politikát,
hogy divatos eszméknek szolgáljon, hanem azért, hogy

a magyarság
fennmaradjon.
Szólt arról is: akiknek jól
fut a szekerük, csak annyi kell,
hogy vállalkozó- és munkakedvük ne ütközzön értelmetlen
akadályokba, amiért cserébe
a kormány törvénytiszteletet,
adófizetést, munkahelyteremtést vár el, és azt, hogy ne vonják befolyásuk alá a kormányzati
politikát. „Utóbbira meggyőző
érveket is szolgáltattunk már”
– jegyezte meg. Azt is kérte a
sikeres vállalkozóktól, hozzák
létre azokat a Magyarországon
kívüli befektetéseket, amelyek
profitját hazahozva kiegyenlítik

Fotó: Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös város polgármestere

a Magyarországról kivitt profit
mennyiségét. Szerinte ez legalább tíz évbe telik.
Az ország „törzséről”, azokról, akik sem nem szegények,
sem nem jómódúak, azt mondta: ők elvárják, hogy legyen
munkájuk, biztonságuk, otthonuk. 800 ezer új munkahely,
duplájára nőtt minimálbér,
gyermekek utáni adókedvezmény, ingyenes étkezés és tankönyv, gyed extra, rezsicsökkentés, stabil nyugdíj – sorolta, mit
tettek le az ő asztalukra.
A legkeményebb dió azonban – folytatta – a szegénységgel
küzdő százezrek felemelkedésének megteremtése, a baloldal
ugyanis csak alamizsnát adott
nekik, nem vette őket emberszámba. Orbán Viktor ezzel
kapcsolatban kijelentette: kormánya vállalta a szegénység
elleni harcot, Magyarország
pedig az a hely, ahol mindenkinek jó lesz magyarnak lenni,
és lépésről lépésre fel fogják
számolni a szegénységet. Úgy
fogalmazott, „kijátszottuk a legerősebb lapunkat”:

„ulti ellen ásszal,
szegénység ellen
munkával”.
Mindenkinek lesz munkája,
otthona, minden gyermeknek
lesz bölcsőde, óvoda, iskola,
étkezés és tankönyv, lesz támogatás a fiataloknak, és jut
mindenkinek tisztes idős kor
is – sorolta.
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A magyar ellenzék
bevándorláspárti
politikusok gyülekezete
A miniszterelnök szavai szerint a magyar ellenzék bevándorláspárti politikusok gyülekezete, akiket Soros György és
az európai bürokraták tartanak
lélegeztetőgépen. Hangsúlyozta: Magyarországon megtörténhetett a szocialisták és a szélsőjobb koalíciója, és „ez maga a
politikai pornográfia”.
Kiemelte: azt kell hallanunk,
hogy a zsidó származású képviselők listázása nem jelent antiszemitizmust, és aki ezt mondja,
még főpolgármester akar lenni,
„ahelyett, hogy csendben elkullogna a kertek alatt”. „Erre csak
annyit mondhatunk: szégyen!”
– fogalmazott. (…)

Orbán Viktor hétpontos
családvédelmi
akciótervet jelentett be
A kormányfő emlékeztetett:
családügyben nemzeti egységet hoztak létre, 1 millió 350
ezren vettek részt az erről szóló
nemzeti konzultációban, és 80
százalék támogatta a kormány
családpolitikáját. Megjegyezte, 9
év alatt megduplázták a családok
támogatását, ami arányaiban a
legmagasabb Európában. Orbán
Viktor hétpontos családvédelmi
akciótervet jelentett be, amelyről
azt mondta: „ez a magyarok válasza és nem a bevándorlás”.
MTI
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PIACCSARNOK ÉPÍTÉS:

Büszke lehet majd erre az épületre
mindenki, aki szereti Nagykôröst!

A nagykőrösi piacberuházás
hajrájában vagyunk, napról

napra több és több a megvalósult beruházáselem. Már a

külső terület környezetrendezése is megkezdődött, épül a

járda az impozáns épület körül.
Ahogyan arról lapunk beszámolt, már minden belső elárusítóegységnek megvan a
bérlője, az ő igényeik alapján
alakítják ki az üzleteket, pavilonokat. Így a beltérben folyik
ezek közművesítése. Hamarosan a padlót is elkészítik. A még
hiányzó külső nyílászárókat
ottjártunkkor illesztették a helyükre. Az épület igazán szép,
egyedi lesz, mely a kereskedők
és vásárlók igényeit a legmeszszebb menőkig kiszolgálja.
LV
Folytatás lapunk
16. oldalán

ELHUNYT SZELLŐ ROLAND
Mély fájdalommal osztozunk a Család gyászában
Nagykőrös Város Önkormányzata, az Önkormányzati Hírek munkatársai és olvasói nevében mély fájdalommal osztozunk
a Szellő Család gyászában. Szellő Roland súlyos betegségben hunyt el, mely tragikus hirtelenséggel támadta meg a nagykőrösi fiatalembert.
Szellő Roland és Családja az utolsó pillanatig küzdött az életért, Roland idén lett volna 17 esztendős.
„Számomra Te sosem leszel halott Mert lelkemben úgy ragyogsz, mint a csillagok.”

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak

BENCSIK GÁBOR

a kedves rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
volt kollégáknak, és tanítványoknak, akik édesanyánk,

halálának 30. évfordulójára
Harminc éve már, hogy földi léted értelmetlenül véget ért
Hiszen élhettél volna még, de véget vetettek és nincs tovább.
Már nem várnak bontatlan álmok/A hajnalok sem köszönnek
Melegét nem hinti Rád a Nap/S nekünk, akik itt vagyunk még
Csak emléked mi megmaradt.
Hangod, mosolyod és minden apró kis mozdulat
Bennünk él, és mi féltve őrizzük arcodat.
Soha el nem múló szeretettel gondol Rád: Szerető Családod

ZÖLDI FERENCNÉ, tanítónő
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és osztoztak fájdalmunkban.
Köszönettel, a gyászoló család.

Megemlékezés
MÁTÉ IMRE Férj és Édesapa
halálának 1. évfordulójára
Hogy egy édesapa milyen drága kincs
Csak az tudja, akinek nincs.
Drága jó szívét áld meg Atyám,
S köszönjük, hogy Ő lehetett a mi
Drága édesapánk és szerető férj.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:
feleséged, gyermekeid, unokáid, menyed
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Gyász
Keskeny Gábor (1960)
Bálint Józsefné sz. Mészáros Ilona (1956)
Tóth Csaba József (1977)
Dandi István (1930)
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Csoda a határban, a „semmiből”
nőtt ki pár hét alatt:
Naperőművet épít Nagykőrös határában az ALTEO

25 éven keresztül termel majd
napenergiát az
ALTEO nagykőrösi erőműve.
Mint ahogyan lapunk arról
beszámolt, Nagykőrös külterületén épül az a naperőmű, amely
az Alteo Csoport újabb megbízásában jön létre, miután megvásároltak két fotovoltaikus projekttársaságot. Az idei év első
felétől huszonöt éven keresztül értékesítik majd a villamos
energiát.

A megvásárolt
társaságok,
a True Energy
Kft. és az F.SZ.
Energia Kft.
összesen majdnem 7 megawatt
teljesítményű,
14 egységből
álló berendezés
építési engedélyével rendelkeznek.
4

Ezzel az Alteo
naperőművi
portfoliójának
névleges
teljesítménye
eléri a
20 megawattot.
A nagykőrösi erőmű építését 2019. január 18-án kezdték
meg a már körbekerített területen, mondta el lapunknak Nagy
Norbert, az ALTEO Nyrt. projektmenedzsere, aki hozzátette,
hogy az új létesítmény már tavasszal termelni fog.
Gyakorlatilag egy kisebb fajta
csoda szemtanúi lehetnek azok,
akik látják, hogy hogyan épül az
ALTEO erőműve, mely gyakorlatilag a „semmiből” nőtt ki a határban. Több helyen már a napkollektorokat is felhelyezték, a
tartók már mindenhol állnak.
A létesítményt persze nem főként a szépsége miatt szeretjük,
hanem azért, mert környezetkímélő módon termeli az energiát.
Az külön bónusz, hogy mindez
Nagykőrösön valósul meg.
Az ALTEO Nagykőrösön
máshol is jelen van már évek
óta, hiszen ők üzemeltetik a
biogáz üzemet.
A naperőművi beruházásról
folyamatosan hírt adunk
Önöknek.
Lőrinczy Veronika
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Virágos Nagykőrösért 2019.
KIÍRTÁK A PÁLYÁZATOT, MINDEN
NEVEZŐ DÍSZNÖVÉNY-CSOMAGOT KAP!
Pályázzon Ön is időben, nehogy lemaradjon!

Az idei évben „A Virágos
Nagykőrösért” pályázatot már
február 14-i ülését követően
kiírta Nagykőrös Város Önkormányzata. Az előterjesztést
lapzártánkat követően tárgyalta
a képviselő-testület. Mint arról
lapunk beszámolt, Nagykőrös
nyerte a 2018-as Virágos Magyarország pályázatot, és Városunk 2019-ben indul az Entente Florale Europe nemzetközi
versenyen. Ennek szellemében
idén a Virágos Nagykőrösért
pályázat kiírása előbb megtörtént, minden jelentkező
dísznövény, virághagyma csomagot kap. A pályázati kiírás,
és adatlapok elérhetők a város
hivatalos honlapján: www.
nagykoros.hu

Az idei nevezési határidő:
2019. április 30.
A nevezési lapot Nagykőrös
Város Önkormányzata címére
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér
5.) lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető,
vagy Nagykőrös Város honlapjáról (www.nagykoros.hu) letölthető formanyomtatványon.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat elbírálására 2019.
június 20-ig kerül sor.
A díjátadó időpontja 2019.
július 2., az Entente Florale

Europe Nemzetközi Verseny
zsűrinapján, későbbiekben meghatározásra kerülő helyszínen
és pontosított időpontban lesz.
A díjakat az Entente Florale
Europe Nemzetközi Zsűri tagjai
jelenlétében adják át.
Pályázni három kategóriában
lehet: Legvirágosabb ház és
társasház; legvirágosabb intézmény és legvirágosabb vállalkozás.
A pályázati felhívás elbírálásánál a következő szempontok a
mérvadóak:
• az udvar, előkert, homlokzat,
járdaszegély zöld növényi és
virágdíszítése, esztétikai összhatása
• közterület parkosítása, rendezett, ápolt, kulturált összképe,
a zöldterület együttes hatása
• az épületek körüli növényi díszítés, virágosítás, környezetszépítő eszközök minősége,
összhangja
Figyelje ezzel kapcsolatos
folyamatos híreinket!
Bővebb információk:
Lőrinczy Veronika,
Polgármesteri Kabinet,
30-9-670-313,
lorinczyveronika@nagykoros.eu
LV
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A JOGOSULT HÁZTARTÁSOKNAK TÖBB,
MINT A FELE MÁR ÁTVETTE A TÉLI
REZSICSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS
IGAZOLÁST!

Lapzártánkkor már

861 jogosult vette át az igazolást

Ahogy lapunk azt megírta, 1687
nagykőrösi család érintett a téli
rezsicsökkentés azon ütemében,
mely szerint a kormányhatározatnak megfelelően azok a
Hirdetés
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családok is részesülhetnek téli
rezsicsökkentésben, akik nem
vezetékes földgázzal vagy távhővel fűtenek, hanem a tüzelésnek
más módját választják.

Lapzártánkkor
már 861 jogosult
átvette azt az
igazolást, mellyel
a közbeszerzési
eljárást követően
meghatározott
helyi vállalkozástól,
a KASZAP
Tüzéptől lehet
átvenni a téli
tüzelőt.
Összesen mintegy 20,5 millió forintot kapott Nagykőrös
erre a célra a Kormánytól. En-

nek értéke háztartásonként
12.000 forint.
Ha Ön benyújtotta kérelmét, jogosult, és még nem
vette át az ezzel kapcsolatos
dokumentumot, akkor a hivatalos igazolás átvehető 2019.
február 4. napjától személyesen, vagy jogszabályban
meghatározott módon elkészített meghatalmazás útján
a Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal Szabadság tér 4. /Szociális iroda épületében/ /hétfő: 09.00 – 17.00, kedd: 08.00
– 15.00, szerda: 08.00 – 15.00,
csütörtök: 08.00 – 15.00, péntek: 08.00 – 12.00/, érvényes
személyazonosító igazolvány
és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány egyidejű bemutatása mellett.

Hirdetés
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Szépkorú köszöntése
90. születésnapja alkal-

mából köszöntötte GRÓNAI FERENCNÉT dr. Czira Szabolcs polgármester,
s adta át az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök
jókívánságait tartalmazó emléklapot.
Isten éltesse IRÉNKE
NÉNIT!

Megszüntetné a nagykőrösi mozit a
Jobbik és a Jobb Nagykőrösért Egyesület?
még soha nem ültek be oda egyetlen előadásra sem, tehát ha rajtuk
múlna, tényleg nem lenne néző…
Rossz hírem van azonban
számukra: Egyre többen járnak
a nagykőrösi moziba, egyre több
a teltházas előadás, és bizony
egyre több popcorn fogy. Miért
fáj ez az Ábrahám-Zágráb féle
sötét oldalnak? Minden, ami a
nagykőrösieknek siker vagy eredmény, az nekik kudarc?
Lőrinczy Veronika

Egyre népszerűbb a KŐRÖS ART MOZI

Korábbi lapszámunkban megírtuk, hogy Nagykőrösön egyre népszerűbb a mozi, mely a környéken
a legolcsóbb jegyárakkal várja a
közönséget, széles filmrepertoárral. A teljes árú jegyeket 890 forintért, a diák és nyugdíjas jegyeket
pedig 700 forintért árusítják.
Tavalyi bevételük mindösszesen
3 638 715 Ft volt. Egyre több a teltházas előadás a Kőrös Art moziban, rengeteg premier filmet is
vetítenek. Mindez a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ
tavalyi éves beszámolójában
olvasható. Mindenki számára

örömteli volt ez a kis hír, aki szereti Nagykőröst. Sajnos azonban
a Jobb Nagykőrösért Egyesület elnökének „magánlapjának”, a Heti
Híreknek, mely teljes mellszélességgel támogatja a Jobbikot, nem
jött be a kőrösi mozi népszerűsége. Fél oldalas cikkben cikizik,
alázzák a Kőrös Art mozit, és azokat, akik örülnek a mozinak, illetve látogatják. Egyértelmű pénzkidobásnak nevezik a nagykőrösi
mozi létezését, és pofátlanságnak
nevezik azt, hogy lapunk beszámolt a Kőrös Art mozi népszerűségéről.
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Sajnos így egyértelmű, hogy ha
ez a levélke megjelent, akkor a Jobb
Nagykőrösért Egyesület és a Jobbik
bizony be is záratná ezt a mozit,
mert szerintük, idézem: „pénzkidobás”. Ezzel sok száz nagykőrösi
embertől vennék el a lehetőségét annak, hogy a környéken a legolcsóbban, kényelmesen mozizhassanak.
Leépítenének egy jól működő kulturális létesítményt, még be is záratnák azt. Gyűlölködik a cikkében az
ábrahámi-zágrábi oldal, tombolnak
azon, hogy Kőrösön mozi működik. Nyilvánvaló, hogy azok, akik a
Kőrös Art mozi ellen ordibálnak,

Hirdetés
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FIGYELEM!
Kiírásra kerülhetnek
a nagykôrösi
önkormányzat által
meghirdetett, civileket
támogató pályázatok

ÁLLÁST KÍNÁL
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. február 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Csépleő Viktória ápolási igazgatótól kérhetnek,
tel: 53/351-761, e-mail: nkkorh@gmail.com
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével
(2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-55/2019, valamint a munkakör megnevezését: takarító

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL
Nagykőrös Városért Közalapítványát
Székhely: 2750 Nagykőrös Szabadság tér 5.

Adószáma: 18700310-1-13
Köszönjük!

Február 14-i ülésén, lapzártánkat követően tárgyalta Nagykőrös
Város Önkormányzatának képviselő- testülete azokat az előterjesztéseket, melyek témája a sport- és kulturális tevékenység támogatása a 2019. évben. A meghirdetett kiírásokra civil szervezetek jelentkezését várják.
Az ezekkel kapcsolatos pályázati dokumentációt keressék
a www.nagykoros.hu oldalon.
A pályázatok beadási határideje:
2019. február 26. kedd, 10.00 óra.
Kérjük, figyeljék ezzel kapcsolatos híreinket újságunkban,
valamint közösségi oldalainkon!
LV

Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon továbbra is az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös
facebook közösségi oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu
városi honlapon!

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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A nagykôrösi ellenzék a legkülönfélébb
módokon végezné ki politikai ellenfeleit?

BITÓFA- AGYONVERÉS- MEGKÖVEZÉSELEVENEN ELÁSNI A KERTBEN
Folyik a nagykőrösi Jobbik,
Jobb Nagykőrösért Egyesület, MSZP gyűlöletkampánya a velük nem azonos
véleményen állókkal szemben. Agresszív dühükben
a kivégzés legkülönfélébb
eszközeit választanák annak
érdekében, hogy megszabaduljanak politikai ellenfeleiktől, illetve mindazoktól,
akik nem vevők eszméikre.
A történet a bukott nagykőrösi önkormányzati képviselő
kommentjével kezdődött még
2017 őszén, amikor Ábrahám
Tibor volt SZDSZ-es országygyűlési képviselő lánya, Edit
akasztással fenyegetett meg
fideszes politikusokat az interneten. Ábrahám Edit bejegyzésében nyomatékosította, hogy politikai ellenfelei a
bitófán fognak lógni, később
ugyan a bitófa szót törölte bejegyzéséből, de az üzenet így
is egyértelmű maradt. Attól,
hogy Ábrahám Edit akasztással fenyegetőzött, sem apja, a
Jobb Nagykőrösért Egyesület
elnöke, sem Zágráb Nándor
helyi Jobbik elnök nem határolódott el. Ábrahám Edit
nem kért bocsánatot. Apja

egy hatalmas gépfegyverrel
pózolt a facebookon. Ábrahám Tibor verbálisan több
alkalommal
nyilvánosan
megfenyegette a neki nem
tetsző kabinettagot.
Ábrahám Edit írta:

A fenti történet napjainkig folytatódik. A maréknyi
kőrösi ellenzék folyamatosan
próbálja megfélemlíteni azokat,
akik nem velük értenek egyet.
Számos verbális fenyegetésnek
lehettek tanúi azok, akik rendszeresen olvasgatják a Jobbik
és Jobb Nagykőrösért egyesület
posztjait. Ezek közt az egyik
mérföldkő az volt, amikor egy
nagykőrösi nő egy, az MSZP
által szervezett rendezvényen
vezérszónokként felszólalt, és
kinyilvánította, hogy agyon
kéne verni azokat, akik nem
bírnak 400 órát dolgozni. Ezt
a nőt a jelenlévők megtapsolták, szónoklatához gratuláltak. Így ezt tette többek közt
Zágráb Nándor, Ábrahám Tibor, László Ferenc helyi MSZP
elnök, de még Ujhelyi István
MSZP-s EP képviselő is.

Az ellenzéki hazugsággyár
dolgozik tovább, és egyre nagyobb erővel zakatol, egyre
sűrűbben ontja magából a
szennyet, mely megmérgezi
a közéletet, a lelkeket. Ennek
egyenes következménye az,
hogy egyre többen gyilkolnák
le híveik közül a többségi városvezetést.
Olyan eset is előfordult,
amikor az ellenzéki kommentelő megkövezte volna, azaz
kivégezte volna az igét hirdetőket, azaz a papokat, lelkészeket. László Ferenc helyi MSZP
elnök egyik híve Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök internetes bejegyzése alá kommentelt.
A szennyes írásban József nemes
egyszerűséggel „pofán bas..ná
a rohadt városvezetőt”, aztán a

többit, és mindet elásná a hátsó
kertben. Tehát gyilkolna, még
pedig úgy, hogy embereket
ásna el elevenen…

/A fenti a szerkesztő által moderált komment, az eredetiben név szerepel./
József fenti kommentjét
Zágráb Nándor nem moderálta, ő ezek szerint egyetért ezzel.
A fent leírtak sajnos a tények.
Ilyen a nagykőrösi ellenzék
ma. Gyilkolna. Akár most is.
Kivégezné minden erejével,
minden módon a velük egyet
nem értőket. Szégyenteljes
valóság ez, melyet jóérzésű
emberek nem fogadhatnak el.
Lőrinczy Veronika

MOST HÉTVÉGÉN!!!

További részletek előző lapszámunkban, valamint internetes felületeinken
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TŰZOLTÓBÁL: remek
Ebben az évben is teltházas
volt a Tűzoltóbál Nagykőrösön
a Kossuth iskola tornacsarnokában, melynek bevétele a
Nagykőrösi Önkormányzati
Tűzoltóságé lesz. A február 9-i
rendezvényen a házigazda a
szokásoknak megfelelően dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester, a helyi tűzoltó szervezet elnöke volt. A jó hangulatról Dobos Zsolt és zenekara,

valamint a meglepetés fellépők, a Matyi és a hegedűs gondoskodott. A rendezvényen értékes tombolatárgyak találtak
gazdára, kis táncosok emelték
az est színvonalát. A vacsorát
a Holló rendezvényház szolgáltatta. Hajnalig mulattak a
résztvevők. Képes összeállításunk megtekinthető közösségi
oldalainkon!
Lőrinczy Veronika

Fotó: Varga Irén
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hangulatban, teltházzal
KÖ S ZÖ N E T
Köszönjük minden kedves vendégünknek, aki eljött a nagykőrösi Tűzoltóbálra, mellyel támogatta a nagykőrösi tűzoltókat.
Köszönjük a tombola felajánlásokat, mellyel
hozzájárultak, hogy
minél értékesebb
tombolákat lehessen megnyerni.
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Köszönjük az est sikeres lebonyolításában résztvevők munkáját, melynek révén mindenki
nagyon jól érezhette magát. Köszönjük, hogy idén is ennyien
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel!
Dr. Körtvélyesi Attila,
Önkormányzati Tűzoltóság
Nagykőrös elnöke
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Tibiker: Ajándékutalványt kapott
két rászoruló család ismét

A nagykőrösi TIBIKER bolt
méltán a családok kedvenc
kisboltja, hiszen ott segítenek,
ahol tudnak. Ismét kétszer tízezer forint értékű ajándékutalványt adtak oda két rászoruló
családnak. Balogh Antalné
Aranka hatgyermekes anyuka, a legkisebb gyermek 6, a
legnagyobb 17 éves. „Nagyon
szeretünk itt vásárolni, a villanyunkat is itt töltjük fel. Alapvető élelmiszereket veszünk
itt. Nagyon jó a húsáru, eddig
nem volt igazán keret rá, hogy
vegyünk, de most az utalványokon tudunk ezt is vásárolni!
A hat gyermeknek sok élelemre
van ám szüksége! Sokat sütünk,

talpraesettek, segítőkészek az

eladók.” – mondta el lapunknak
Aranka.
A másik boldog nyertes Szikora Anikó és családja, két gyermeket nevelnek. Ritkán jönnek
ebbe az üzletbe sajnos, mert
messze laknak, de igen kedvelik. „Mindenki nagyon kedves
itt, jól ismerjük őket! Nagyon
örülünk, hogy nyertünk, főznivalót veszünk, és a gyerekek is
választhatnak maguknak természetesen!” – mondta Anikó.
Önt is szeretettel várja
a TIBIKER! Ha tehetik,
térjenek be, mindig érdemes!
LV

Hirdetés

Hirdetés

főzünk. Én nagyon szeretem ezt
a boltot, a kiszolgálás remek,

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

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!

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

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.

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. február 27.
szerda, 13.00 óra,
Nagykőrös, Szabadság tér 7.
Művelődési Ház

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI

2019. február 11-től
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182

Nagykőrös, Nyársapát,

2019. február 18-tól
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014

2019. február 16-17-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti út 44.;
Tel.: 53/350-703

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.

2019. február 23-24-én
DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u.32.;
Tel.:06/20-914-13-33
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MOZIMŰSOR
2018. február 15.; 16.
14 óra
Kókusz Kokó, a kis sárkány 2. (színes, szinkronizált,
német animációs kalandﬁlm)
16 óra
Két királynő (színes, angol nyelvű, angol életrajzi dráma)
18 óra
Egy kutya hazatér (színes, szinkronizált, amerikai családi
kalandﬁlm)
2018. február 17.
14 órától 18 óráig: KULTÚRHÁZAK ÉJJEL – NAPPAL – Bemutatkozik
a Kőrös Art Mozi – Mesék a nagyvilágból és filmelőzetesek vetítése.
A rendezvényre a belépés ingyenes!
18 óra
A kedvenc (színes angol nyelvű, ír-angol-amerikai
történelmi ﬁlm)
2018. február 18.; 19.
14 óra
Salvador Dalí – A halhatatlanság nyomában
(színes, angol nyelvű, spanyol dokumentumﬁlm)
16 óra
Egy kutya hazatér
18 óra
A kedvenc
2018. február 21.
14 óra
Hidegháború (fekete-fehér lengyel nyelvű lengyelfrancia-angol romantikus dráma)
16 óra
Két királynő (színes, angol nyelvű, angol életrajzi dráma)
18 óra
Zöld könyv – Útmutató az élethez
(színes, szinkronizált, amerikai dráma)
2018. február 22.; 23.; 24.
14 óra
A Lego – kaland 2. (színes, szinkronizált, amerikaiausztrál-dán – kanadai – norvég animációs kalandﬁlm)
16 óra
Zöld könyv – Útmutató az élethez
18 óra
Instant Család (színes, szinkronizált, amerikai vígjáték)
2018. február 25.; 26.
14 óra
Hidegháború
16 óra
Két királynő
18 óra
Zöld könyv – Útmutató az élethez
2018. február 28.
16 óra
A 64-es betegnapló (színes, szinkronizált dán thriller)
18 óra
Kölcsönlakás (színes, magyarul beszélő, magyar
romantikus vígjáték)
További információ a www.korosikultura.hu honlapon, a Kőrös Art Mozi
menüpont alatt, vagy a facebook.com/korosartmozi web cím alatt!
Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu
Hirdetés
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BÖLCSŐDE BÁL 2019.
Február 9-én tartotta Jótékonysági Bálját a Tipegők Bölcsődei
Alapítvány. Az estnek a Toldi
iskola adott otthont. Volt finom
étel, tombola, meglepetésműsor,
zene és tánc, s 11 órakor egy hatalmas meglepetéstorta a bölcsőde 35. „születésnapjára” – csoda
hát, ha mindezek összessége egy
remek este lett, jó hangulatú emberekkel? Ugye, hogy nem?!
A talpalávalót az Impulzus
együttes szolgáltatta.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS
HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ R13 BEVETÉSI
VÉDŐRUHÁK!
Lendületes fejlődés az Önkormányzati Tűzoltóságnál
A tavalyi évben megindult fejlesztések, beruházások idén is
folytatódhatnak, melyek megkönnyítik, segítik az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös
kiváló tűzoltóinak mindennapos áldozatkész munkáját. Most
megérkeztek a kiváló minőségű,
R13 bevetési védőruhák is. Így
összességében közel 3,8 millió
forint értékben modernizálták
a lánglovagok védőfelszerelését
két hónap alatt, ugyanis tavaly
év végén adtuk közre, hogy
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. Most
pedig az R13 bevetési védőruhák több, mint 3,2 millió forint értékű pályázati sikerként
kerültek Nagykőrösre. Kívánjuk, hogy minél kevesebbet
kelljen használni, de ha kell,

akkor védje és óvja a nagykőrösi tűzoltókat.
Tavaly azonban még egy ennél is sokkal fontosabb és nagyobb volumenű lépés történt a
nagykőrösi tűzoltóság életében,
„hadrendbe” állt az új nagykőrösi tűzoltóautó. A Csepel Metz
típusú jármű, amely teljesen
felújított félnehéz tömegosztályú, terepjáró képességű tűzoltó gépjárműfecskendő, 4000
liter víz és 400 liter habképző
anyag szállítására alkalmas, és
60 méteres gyorsbeavatkozó
sugárral van felszerelve. Ez azóta is folyamatosan szolgálatban
van, több balesetnél, tűzesetnél
is kiválóan szolgálta a tűzoltóink
munkáját. A tűzoltóautó mellé
egy több millió forintos feszítővágó berendezést is kapott a
tűzoltóság, mely nagyon hasznos lehet a balesetek sérültjeinek
mentésénél.
Dr. Körtvélyesi Attila, az
Önkormányzati
Tűzoltóság

Nagykőrös elnöke lapunknak
elmondta: „Köszönöm azoknak, akik az Önkormányzati
Tűzoltóság Nagykőrös működését támogatják és kiállnak
amellett, hogy a helyiek biztonságérzete folyamatosan erősödjön. Ezt szolgálja a korszerű
Metz tűzoltóautó, az ajándékba
kapott feszítővágó és milliós
nagyságrendben új védőfelszerelések. Ezzel tényleg látványos

fejlesztés valósulhatott meg, és
mint a helyi tűzoltóság elnöke,
továbbra is mindent megteszek
az Önkormányzati Tűzoltóság
Nagykőrösért. Ahogy eddig is,
ezután is szívügyemnek tekintem a feladatot és továbbra is
az a célunk, hogy a nagykőrösiek biztonságáért dolgozzunk a
nagykőrösi tűzoltókkal, akikre
mindig számíthatnak.”
Horváth Tibor

Tart a családvédelmi akcióterv
részleteinek kidolgozása

Kép forrása: Demokrata.hu

A családvédelmi akcióterv alapdöntései megszülettek, a kormánynak most jogi formába
kell ezeket öntenie - mondta a
Miniszterelnöki Kabinetiroda
parlamenti államtitkára.
Dömötör Csaba elmondta:
ennek érdekében jelenleg is tart
több minisztérium bevonásával
a részletszabályok véglegesítése,
egyes jogszabályokat pedig majd

az Országgyűlésnek is el kell fogadnia.
Dömötör Csaba kiemelte, a
cél az, hogy egyes intézkedések
július elsejével életbe lépjenek.
Hozzátette, hogy az eddigi bejelentések még csak az intézkedések első hullámát jelentették,
például a „falusi csokra” (családi otthonteremtési kedvezmény) vonatkozó intézkedések
csak ezután jönnek.
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A családvédelmi akcióhoz a
családok védelméről szóló, az elmúlt hónapokban lebonyolított
nemzeti konzultáció ad szilárd
alapot. A konzultációban majdnem 1,4 millióan mondták el
a véleményüket és adtak erős
felhatalmazást a kormánynak,
hogy jelentősen bővítse a családtámogatásokat - mondta az
államtitkár.
Dömötör Csaba hangoztatta: az új intézkedések figyelembe veszik, hogy nagyon sokféle
élethelyzet van Magyarországon,
ezért a friss házasok, a több
gyereket nevelők és a nagyszülők is nagyobb támogatásra
számíthatnak.
Kitért arra is, sajnálják, hogy
az ellenzéki pártok támadják az
intézkedéseket, bár ez nem meglepő, mivel a baloldal egyszer már
felszámolt egy jól működő csa-

ládtámogatási programot. Hozzáfűzte, nem szeretnék, hogy ez
még egyszer előforduljon, mivel
a kiszámíthatóság nagyon fontos a családtervezésben.
A családvédelmi akcióterv
az Európa jövőjét érintő vitákkal is összefügg, mivel Magyarország szerint a népesedési
problémákat nem bevándorlással, hanem a családok célzott
támogatásával, a gyerekvállalás
ösztönzésével lehet megoldani
- hangsúlyozta az államtitkár.
A kormány céljának nevezte, hogy a gyereket nevelő családok vagy a gyerekvállaláson
gondolkodók minden lehetséges támogatást megkapjanak,
hozzátéve, ezért is költenek
már kétszer annyit családtámogatásra, mint 2010-ben.
(MTI/kormany.hu)
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Tudta, hogy az új piaccsarnokban
lesz galéria is?
Számos apró finomságot felvonultató, komoly építészeti
értéket képviselő piaccsarnoka épül Nagykőrösnek. Dr.
Czira Szabolcs polgármester
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helyszíni bejáráson győződött
meg az építkezés aktuális állapotáról. Szakmai vélemény
szerint jó ütemben halad a beruházás és a piaccsarnok már-

cius elején átadásra is kerülhet.
A belső munkákkal párhuzamosan az épület környezetében lévő járdák megújítása is
folyik.

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!
Fotók: -sz-
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