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MÁRCIUS 8-ÁN ADJÁK ÁT 
A NAGYKŐRÖSI PIACCSARNOKOT

Március 8-án, pénteken 12:30-kor kerül 

sor a nagykőrösi piaccsarnok ünnepélyes 

átadóünnepségére. A rendezvényen részt 

vesz dr. Nagy István agrárminiszter úr is. 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel hí-

vunk és várunk! - ezt a fontos hírt jelentette 

be dr. Czira Szabolcs polgár-

mester a képviselő-testületi 

ülés elején, február 14-én.

A közös összefogás újabb 

sikere, hogy hamarosan át-

adásra kerül a Kálvin téri 

piaccsarnok. Ez egy fontos 

eredmény, hogy városhoz 

méltó körülményeket te-

remtenek a piacon. Az ős-

termelői rész után folytatta 

a városvezetés és a második 

ütemben egy télen és esőben 

is kiváló, fedett piaccsarnok 

került kialakításra. A piac 

melletti közvetlen lévő jár-

daszakaszok is megújulnak, 

így az őstermelők is kényel-

mesebben tudják áruikat 

bevinni a piac területére. 

NAGYKŐRÖS GYŐZÖTT!

LEGYÜNK OTT 

MINDANNYIAN AZ 

ÁTADÓN, ÉLJÜK MEG 

KÖZÖS SIKERKÉNT 

A BERUHÁZÁST! 
Horváth Tibor

Az Országgyűlés 2000. június 16-án ha-
tályba lépett határozatával minden év 
február 25-ét a Kommunizmus Áldo-
zatainak Emléknapjává nyilvánította. 
1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, 

a Független Kisgazdapárt főtitkárát a 
megszálló szovjet hatóságok jogellene-
sen letartóztatták, majd a Szovjetunió-
ba hurcolták. A mentelmi jogától meg-
fosztott képviselő hozzávetőleg kilenc 

évet töltött börtönökben és munkatá-
borokban. Szabadon engedése után pár 
évvel, 1959-ben, 51 évesen halt meg.

Folytatás lapunk 8. oldalán! 

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
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Bevezetik a fiatal házasok 

gyer mek vál la lá si támogatását. 

Minden 40 év alatti nő az el ső 

házasságához 10 millió fo rint 

összegű kedvezményes köl-

csön ben részesül. Minden gye-

rek nél felfüggesztik a törlesz-

tést három évre, három gyerek 

után elengedik a fennálló tar-
tozást.

Július elsejétől lehet igényel-
ni a családi otthonteremtési 
kedvezmény (csok) kamattá-
mogatott hitelét használt la-
kás vásárlásához is, valamint 
a július elseje után született 
gyerekek után igényelhető a 
gyerekvállalási támogatás - je-
lentette be az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkára 
hétfőn Budapesten, sajtótájékoz-
tatón.

Minden 40 év alatti nő első 
házasságakor 10 millió forint 
kamatmentes kölcsönben ré-
szesülhet.

Novák Katalin a fiatal háza-
sok gyermekvállalási támoga-
tásáról elmondta azt, minden 
új gyermeket vállaló 18 és 40 
év közötti nő igényelheti, aki 
első házasságában él, és lega-
lább három év munkaviszony-
nyal rendelkezik. Legfeljebb 10 
millió forint kamatmentes, 

szabad felhasználású hitel ve-
hető fel, és júliustól számítva 
három évig áll majd nyitva ez 
a lehetőség.

A törlesztést az első, a 2019. 
július 1-je után született gyer-
mek érkezésekor három évre 
felfüggesztik, a második gyer-
mek érkezésekor újból három 
évre felfüggesztik és a tőketar-
tozás 30 százalékát is elenge-
dik, a harmadik gyermeknél 
pedig a kölcsön további részét 
teljes egészében elengedik, így 
akár vissza nem térítendő tá-
mogatássá is válhat ez a lehető-
ség - ismertette.

Megjegyezte, ha a maximá-
lis 10 millió forintos összeget 
veszik fel a szülők, akkor a havi 
törlesztőrészlet  50 ezer forint 
lesz, 20 éves futamidővel.

Hangsúlyozta, a támogatást 
azok is igénybe vehetik, akik 
már házasok és már van gyer-
mekük, de csak további gyer-
mek után kérhető a kölcsön.

MTI

Júliustól jön az új gyermekvállalási 
támogatás, családtámogatási program

Megemlékezés
ID. BERDÓ GÁBOR 

Halálának 8. 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 

hullócsillag 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, hiszen szívetekben, jó helyen vagyok!

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk: Szerető család

Megemlékezés
ID. SZŐKE PÉTER PÁL 

Halálának I. évfordulójára

Ne fájjon nektek, hogy nem vagyok! 

Hiszen az égen Napként 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 hullócsillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem. 

Én is mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek. 

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, 

Hisz a szívetekben jó helyen vagyok!

Soha el nem múló szeretettel gondol rád: 

Feleséged, Fiaid, Menyeid és Unokáid

Gyász
Kiss Sándor (1945)

Szabó Ambrus Dezső (1963)

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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ZÁGRÁB NÁNDOR EGÉSZ ÉLETE

A HAZUGSÁGRÓL SZÓL?
Dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter: „Én tényleg szeretném fel-
kérni Zágráb Nándort, hogy 
ne nézze hülyének a lakossá-
got!”

Zágráb Nándor, a Jobbik he-
lyi elnöke, a Jobb Nagykőrösért 
„álcivil” Egyesület alelnöke fo-
lyamatos hazugságokkal hergeli 
a lakosságot közösségi oldalán. 
Kitalációinak a legtöbb esetben 
köze nincs a valósághoz. A leg-
utóbbi képviselő-testületi ülé-
sen is erre hívta fel a figyelmet 
Nagykőrös Város Polgármestere, 
dr. Czira Szabolcs. 

Nagykőrös Város 

Önkormányzata egy 

kormányhatározat alapján 

kapott a piaccsarnok 

építésére, valamint 

útépítésre 600 millió 

forintot. Ez a TÉNY. 

Ezzel szemben Zágráb Nán-
dor azt állítja, hogy a lakosságtól 
pénzt vettek el helyben és azt 
költik az új piaccsarnokra. Szé-
gyenteljes még a feltételezés is, 
nem, hogy a tényállítás, mellyel 
Zágráb Nándor folyamatosan 
hergeli a nagykőrösi lakosokat. 
Nagykőrös városvezetése érté-
ket teremt, és a lakosság érde-
kében dolgozik. Zágráb Nándor 
és elvbarátainak egy a célja, a 
botránykeltés, mellyel önös ér-
dekeiket szolgálják. Dr. Czira 
Szabolcs polgármester a febru-
ári képviselő-testületi ülésen a 
következőképpen fogalmazott 
Zágráb mesterkedéseivel kap-
csolatban: „Én tényleg szeret-
ném felkérni Zágráb Nándort, 
hogy ne nézze hülyének a lakos-
ságot… Ön hergeli és becsapja a 
lakosságot. Én komolyan sajná-
lom azokat az embereket, akik 
ugranak, hogy: „Hozzájárul-e 
ahhoz, hogy a piacot építsék az 
én pénzemből?” Akkor rögtön 
beírják, hogy nem, én nem já-
rulok hozzá. 

Nem is kérte senki, hogy 

hozzájáruljon a csatorna-

pénzével a piachoz, amit 

ő befizetett! Erről szó 

nincsen! Ön folyamatosan 

hazudik! 

Azt hazudta, hogy eladjuk 
a zeneiskolát. Azt hazudta, 
hogy eladjuk a Dalmady isko-

lát. Azt hazudja, hogy eladjuk 
a piacot, áron alul. Azt hazud-
ja, hogy a garázssoron plázát 

építünk. Az se lett igaz! Azt 

hazudták Ábrahám Tiborral 

együtt, hogy konzervgyárat 

fognak építeni.

Egyszer mondjon már végre 

valamiben igazat! Mentsen meg 

az Isten attól, hogy Ön szakta-

nácsot adjon valakinek! Annak 

idején Ön szaktanácsot adott a 

Bonduelle-nél, Ábrahám Tibor-

nak. Annak milyen vége lett!? 

Volner Jánosnak mi lett a vége? 

Már azt se tudjuk, hogy merre 

jár, mert eddig a sajtótájékoztató-

it itt tartotta, ma már a Zágráb ta-

nácsait megfogadó Volner János-

ról nem tudunk itt Nagykőrösön 

semmit se. Úgyhogy nagyon vi-

gyázzanak kedves képviselő tár-

saim, ha tanácsot kapnak Zág-

ráb Nándortól, akkor azt hogy 

fogadják! Nem biztos, hogy jó 

vége lesz!” 

LV

Íme, a vonatkozó kormányhatározat lényegi része:
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Hirdetés

EMELT SZINTŰ OKTATÁS
A NAGYKŐRÖSI PETŐFI SÁNDOR 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Iskolánkban

• az első évfolyamtól heti 4, 

illetve 5 órában ének-zene,

• az ötödik évfolyamtól 

heti 5, illetve 6 órában angol 

vagy német emelt szintű 

oktatás folyik.

Az ének-zene emelt szintű oktatás jó hallású, énekelni 

szerető gyermekek számára szerveződik, ezért 

az osztályba soroláshoz alkalmassági vizsgálatot 

tartunk, melynek időpontja:

2019. március 18-19. 14-17 óra között
A meghallgatás tartalma:

• óvodában tanult dal éneklése

• ritmus visszatapsolása

• dallam visszaéneklése

Az alkalmassági vizsgálat eredményéről (emelt szintű 

osztályba sorolásról) a szülőket még a beiratkozás 

előtt írásban tájékoztatjuk.

A beiratkozás időpontjáról később 

tájékoztatjuk a kedves szülőket!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szeretet és ölelés:Szeretet és ölelés:
Lippai Marianna a nagykőrösi Lippai Marianna a nagykőrösi 
könyvtárban teltházas estenkönyvtárban teltházas esten

Február 13-án a Szabó Károly Városi 
Könyvtár vendége volt egy beszélgetős 
est alkalmával Lippai Marianna, akivel a 
szép számú publikum feledhetetlen per-
ceket, órákat tölthetett. Az est házigazdája 
Juhász Nándor, a nagykőrösi Arany János 
Kulturális Központ igazgatóhelyettese volt. 
A zsúfolásig megtelt teremben a szeretet, és 
az ölelés volt az „úr”, mindenki érezhette a 
többiek barátságát, figyelmét. Lippai Ma-
rianna elveszítette a kislányát egy hosszan 
tartó súlyos betegségben. Az előadás arról 
szólt, hogy hogyan is lehet feldolgozni a 
feldolgozhatatlan tragédiát, mely sajnos 
bármikor, bármelyikünkkel megtörtén-

het. Marianna elmondta, hogy 2002-ben 
derült ki kislányáról, hogy beteg, akkor öt-
éves volt. Ők úgy hitték, hogy egészségesen 
született. Aztán 3-4 éves korában nagyon 
sokat betegeskedett, és ezekhez járultak hoz-
zá egyéb tünetek, például gyakori egyensúly-
vesztés. Ez már több mint gyanús volt, végül 
eljutottak egy klinikára, ahol kiderült, hogy 
egy gyógyíthatatlan genetikai betegségben 
szenved, aminek a végkimenetele halál. Ez a 
betegség a mai napig gyógyíthatatlan.

A feldolgozhatatlannak tűnő tragédia 
azonban túlélhető, ezt mutatja meg, mu-
tatta meg Lippai Marianna.

LV

ÚJBÓL LÁSZLÓ 

DITTÁNAK 

SZAVAZOTT BIZALMAT 
Nagykőrös Város képviselő-testülete

A szakbizottság támogató javaslatával 
egyetértve szavazott bizalmat Nagykőrös 
Város Önkormányzat képviselő-testülete 
február 14-i ülésén László Dittának, akit 
újabb öt évre választottak meg a Nagykő-
rösi Arany János Kulturális Központ igaz-
gatójának. A testületi ülésen Szabóné Irházi 
Zsuzsanna bizottsági elnök méltatta az igaz-
gatónő eddig végzett remek szakmai munká-
ját, és javaslatot tett személyére. A döntést a 
testület nyílt ülésen hozta meg. László Ditta 
megköszönte a bizalmat a jelenlévőknek. 
Szerkesztőségünk és Olvasóink nevében is 
szeretettel gratulálunk, és kívánunk Lász-
ló Ditta igazgatónőnek további jó munkát, 

szakmai sikereket!
LV
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Kustár Tamás Balázs nagykőrösi önkor-
mányzati képviselő, a legutóbbi képvise-
lő-testületi ülésen szokása szerint mindenbe 
belekötött, folyamatosan személyeskedett. 
Világosan kiderült, hogy ő maga is a „sötét 
oldalra”, az agresszív ellenzék közé állt be. 
Ezzel kapcsolatban szólalt fel dr. Körtvélyesi 
Attila, Nagykőrös Város alpolgármestere:

 „… ami megütötte a fülemet, az az, hogy 
Kustár Tamás azt mondta, hogy az emberek 
azért küldték, hogy … Tamás NEM! Téged 
azért küldtek ide, hogy folytasd azzal a csa-
pattal a városépítő munkát, aminek az volt 
a szlogenje, hogy folytatjuk! Tehát hátat for-
dítottál ennek a csapatnak, elárultad ezt a 
csapatot. Te elárultad azokat az embereket, 
akik rád szavaztak. Elárultad! Te elárultad 
a sajátjaidat, Tamás! Hátat fordítottál ne-
kik! Elárultad a Fideszt, neked bajod volt a 
Fidesszel. Kustár Tamás pálfordulását kö-
vetően ő inkább úgy gondolta, hogy nem 
folytatja ezt a városépítő munkát. Ahhoz 
a csapathoz csatlakozik, amelyik inkább 
mindent csak támad, és semminek se tud 
örülni! Ez azért furán hangzik, hogy te 
mire kaptál felhatalmazást, de pont nem 
erre kaptál felhatalmazást a választóktól, 

amit most jelenleg csinálsz egyébként! Te 
arra kaptál, hogy a Fidesz logo alatt, a város-
építést folytasd, hogy a város és az ország to-
vább bővüljön, tovább gyarapodjon, azon az 
úton, amit együtt elkezdtünk, csak te elhagy-
tad ezt a pályát. Te mezt váltottál, és átáll-
tál a másik oldalra, de ha ennyire erősnek 
érzed magad, akkor az lett volna az igazi, 
ha egy időközi választáson megméretteted 

magad, de ehhez nem volt elég bátorságod, 
ne felejtsük el! „ – mondta el dr. Körtvélye-
si Attila alpolgármester a képviselő-testület 
februári ülésén.

Képünkön Kustár Tamás Balázs csügg 
László Ferenc helyi MSZP elnökön, issza 
minden szavát… Tapsikolnak, hogy egy-
másra találtak végre?

LV

KUSTÁR AZ ÁRULÓ, AVAGY VÁLASZ 
A KUSTÁRI „MÉLYSÉGEKRE”

A DELÍRIUM VISSZAJÁR
FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA: KUSTÁRT

KIZÁRTÁK A FIDESZBŐL
Kustár Tamás Balázs a február 14-ei testü-

leti ülésen nyújtott végtelenül ellenszenves 

viselkedésével, egykori pártjával történő 

szembefordulásával újra bizonyította, hogy 

Kustár politikai megnyilvánulásaira nyu-

godtan használható a delírium kifejezés, 

ugyanis szembefordult egykori pártjával, 

szembefordult a FIDESZ-KDNP Kormány-

nyal, elárulta egykori párttársait és elárulta 

szavazóit is, akik a FIDESZ-KDNP jelöltje-

ként választották meg. Ezen felül láthatóan 

nyíltan átállt a balliberálisakhoz, ahogy 

a Fővárosi Ítélőtábla október 25-én kelt 

ítéletében olvasható: A sajtóközlemény 

a felperes „pálfordulását” kritizálja, azt 

boncolgatva, hogy a felperes a körülötte 

kialakult új politikai környezetre – a Fi-

deszből való kizárására, másik politikai 

irányzat felé történő fordulására – tekin-

tettel megfogadhatná a 20 évvel ezelőtt 

megfogalmazott gondolatát, miszerint 

„A tagsággal szemben álló egy ember 

nem tud sikeres politikát folytatni.”

AZ ÍTÉLET EGYÉRTELMŰEN 

FOGALMAZ:

- KUSTÁRT KIZÁRTÁK A FIDESZ-

BŐL, NEM Ő LÉPETT KI,

- KUSTÁR „PÁLFORDULÁST” 

HAJTOTT VÉGRE ÉS MÁSIK POLITI-

KAI IRÁNYZAT FELÉ FORDULT,

- A KUSTÁR KÖRÜL KIALAKULT 

HELYZET ÉRTÉKELÉSE: DELÍRIUM 

TREMENS

Az pedig, amit 2015 óta művel, az 

szintén teljes delírium: amellett érvelt, 

hogy ne Törös László nevét viselje a kom-

munista Erdei Ferencről elnevezett utca, 

ahogy azt is elmondta korábban, nem 

támogatja a Kazinczy óvoda református 

egyházi tulajdonba adását. Az egyik mély-

pont akkor jött el, amikor egy útkeresz-

teződésben  akart sportparkot létrehozni. 

Ezek mind-mind olyan dolgok, melyek 

ősszel, az önkormányzati választáson fog-

nak rá visszaütni, nem kell azt gondolni, 

hogy ezek után a polgári-kisgazda gon-

dolkodású, amúgy a Kormány intézkedé-

sei mellett kiálló Alszegiek majd rá fognak 

szavazni. Nem fognak, mert aki egyszer 

elárulta azt, amire megválasztották, leg-

közelebb is elárulhatja. 

„Az árulót elfelejtjük. Az áruló 

nincs, meghalt, nem is ismertük 

soha. Nem terheljük az emléke-

zetünket a képével. A legnagyobb 

büntetés a felejtés.” 

(Szabó Magda: Sziget-kék)

Horváth Tibor
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Idén is sor került a nagykőrösi 

mezőőri szolgálat és a Nagykő-

rösi Rendőrkapitányság együtt-

mű kö dé se vonatkozásá ban az 

éves értékelésre a 2018. év re vo-

nat ko zóan.

Nagykőrös Város Önkor-

mány zata részéről dr. Körtvé lye si 

Attila alpolgármester vett részt 

a megbeszélésen, aki el mond-

ta: „A mezőőrök folyama to san 

beszámolnak a közös szol gá lat-

teljesítésről, erről írásos anyagot 

is készítenek havonta. Mi látjuk 

ezekből a beszámolókból, hogy 

mikor járnak együtt járőrözni, a 

közös munkát. Ők mindig arról 

számolnak be, hogy hatékony-

nak ítélik meg ezt az együttmű-

ködést, sokat jelent nekik, sok 

segítséget, hogy együtt tudnak 

menni a rendőri állománnyal. 

Így az ő tekintélyük is maga-

sabb, meg információkat, ta-

pasztalatot tudnak cserélni, 

hogy mi van kint a külterületen. 

Én, amit hallok vissza mind a 

képviselőtársaimtól, mint pedig 

a lakosságtól, hogy régebben 

a külterületen szokás volt lo-

pások, szabálysértések, kisebb 

bűncselekmények, ezek most 

már nincsenek olyan jellemző 

mértékben, nincs olyan, ami 

borzolná a lakosság kedélyét. 

Ennek én külön örülök. E mel-

lett ők azért látogatják az időse-

ket is, segítenek nekik. Most volt 

pont ez a 12 ezer forintos téli re-

zsicsökkentés, és köszönjük, hogy 

segítettek ebben is, gyűjtötték 

az adatlapot. Én úgy gondolom, 

hogy jó az együttműködés, ahogy 

a szokásos évenkénti egyeztetés 

is. Én ezúton is köszönöm és ja-

vaslom, hogy folytassuk a közös 

munkát.”

Ambrus Zoltán r. ezredes, 

kapitányságvezető kiemelte: 

„Az együttműködés már orszá-

gos hírű, az egyik tanyánál ké-

szült képpel és cikkel számolt be 

a police.hu a közös szolgálattel-

jesítéssel kapcsolatban. Én is azt 

veszem észre, hogy mióta ezt 

szervezzük, meg kint vannak, 

azóta jelentősen csökkentek a 

külterületen a bűncselekmé-

nyek. Én köszönöm szépen 

ezt az együttműködést, hogy 

mindig pontosan itt vannak 

és csinálják és védik a külte-

rületen élő időseket, egyedül 

élőket, ez nagyon fontos. Nem 

lenne jó, ha ezt az együttműkö-

dést megszüntetnénk, ezért én a 

jövőben is ugyanezt a folytatást 
kérem, mi is ugyanúgy állunk 
hozzá idén, a következő évben 
is és úgy gondolom, hogy ez egy 
tartós kapcsolat lesz és ez így na-
gyon jó.”

KERESSÉK ŐKET 
BIZALOMMAL, SZÁMÍT-

HATNAK RÁJUK!

I. sz. működési terület 
(Kecskeméti és a Ceglédi 
úttól jobbra eső terület),

Sipos László

06-20/543-2523

II. sz. működési terület 
(Kecskeméti és a Ceglédi 
úttól balra eső terület),

Kenyeres Balázs

06-20/548-0921

Horváth Tibor

SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉS – FOLYTATJÁK!

Kövesdi János: „Felszólítjuk a helyi Kövesdi János: „Felszólítjuk a helyi 
MSZP-t, hogy semmiképpen ne MSZP-t, hogy semmiképpen ne 

lépjen szövetségre a Jobbikkal!”lépjen szövetségre a Jobbikkal!”
Kövesdi János, a nagy-

kőrösi roma nemzetiségi 
önkormányzat elnökének 

közleménye
 „Felszólítjuk a baloldali pár-

tokat, így a nagykőrösi MSZP-t, 

hogy NE kössenek semmifé-

le választási megállapodást a 

Jobbikkal! Elfogadhatatlannak 

tartjuk ennek akár a gondolatát 

is. A Jobbik egy rasszista, kire-

kesztő párt! Antiszemita, fenye-

gető, agresszív megnyilvánulásai 

félelem keltőek minden jóérzésű 

ember számára! Sneider Ta-

más Jobbik elnök feleségének 

karlendítései mélységesen fel-

háborítóak számunkra! Félünk, 

ha a Jobbik bármiféle hatalmat 

kapna, akkor vége lenne a felzár-

kóztatásnak és faji alapon üldöz-

nének és különböztetnének meg 

bennünket! Ezért felszólítom 

szervezetem nevében is a helyi 

MSZP-t, László Ferenc elnök-

kel az élen, hogy ne fogjon ösz-

sze a Jobbikkal, és határolód-

jon el uszító tevékenységétől!  

Megengedhetetlennek tartok 

mindenféle szövetséget a Job-

bikkal, és még az összefogás 

lehetőségét is mélységesen fel-

háborítónak tartom.”

Kövesdi János

Nagykőrösi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke
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Chile egyik kulturális fővárosának tekin-
tett Viña del Mar polgármesteri hivatala, 
Viña del Mar Kulturális Intézete és a ma-
gyar Nagykövetség együttműködésében 
2019. január 15-én megnyílt Papp Elek 
nemzetközileg elismert magyar kortárs 
fotóművész „Tájképek - Emberek - Ter-
mészet” című önálló kiállítása. A megnyi-
tón népes közönség előtt Luis Bork Vega, 
a kulturális intézet alapítványi elnöke és 
Dr. Drexler András, hazánk santiagói nagy-
követe méltatta a kultúra népeket összekötő 
szerepét és a magyar fotóművész munkás-
ságát. A több mint 70 nagyméretű fotó a 
művész 77 országban 1450 nemzetközi 
elismerést kapott legjobb alkotásaiból ösz-
szeállított válogatás. A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Kulturális Főosztálya 
támogatásának köszönhetően a művész 
személyesen is jelen volt a nagysikerű kiál-

lítás megnyitóján, amely 2019. február 9-ig 
fogadja az érdeklődő látogatókat. A Chilé-
ben élő magyar kolónia tagjai mellett  részt 
vett az eseményen az Országgyűlés főigazga-
tója, Dr. Such György vezette delegációja is.

A megnyitón Papp Elek fotóművész a 
magyar származású, közelmúltban elhunyt 
Antonio Horvath szenátor emlékére  egy 
képet adományozott a chilei Szenátusnak. 
A Viña del Mar Kulturális Intézetnek ado-
mányozott alkotását Jorge Salomó kulturális 
igazgató vette át. A kelet-közép európai ré-
gióból Chilébe kivándoroltak leszármazottai 
részére az anyaországi kultúrák közvetítésé-
re alakult új kulturális szervezet, a Kék Duna 
Alapítvány elnökének, Pablo Kellernek 
Papp Elek és Dr. Pólyi Csaba követtanácsos 
adták át az adományozott képet. 

További részletek: www.pappelek.hu
Fotó: Pólyiné Jekli Zsuzsanna

ÖSSZEFOGÁSSAL

PAPP ELEK FOTÓKIÁLLÍTÁS PAPP ELEK FOTÓKIÁLLÍTÁS 
a chilei Viña del Mar a chilei Viña del Mar 

kulturális intézetébenkulturális intézetében

VIRÁGOS VIRÁGOS 
NAGYKŐRÖSÉRT- NAGYKŐRÖSÉRT- 

PÁLYÁZAT!PÁLYÁZAT!

M ár feltöltésre kerültek a fenti 
pályázat dokumentumai, adatlapja 

a www.nagykoros.hu oldalra!

Pályázzon Ön is! 
Minden pályázó dísznövény 

csomagot kap ajándékba!

Legyen az Ön kertje 
a legvirágosabb!

Pályázni magánszemélyként, 
intézmény és vállalkozás 

kategóriában is lehet! 
Információk: 30-9-670-313

Híreinket, képgalériáinkat 

kövesse nyomon továbbra 

is az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

Levélben kereste meg a Nagy-
kőrösi Római Katolikus Plébá-
nia nevében Hernádi László 
esperes-plébános dr. Czira 
Szabolcs polgármestert, kérve 
a katolikus templom mellett, 

illetve a katolikus temetőknél 
lévő fák gallyazását. Dr. Kört-
vélyesi Attila alpolgármester, 
az Önkormányzati Tűzoltóság 
Nagykőrös elnöke azonnal in-
tézkedett az ügyben és a tűzol-

tóállomány egyből a közös ügy 
mellé állt.
Az Önkormányzati Tűzoltó-
ság Nagykőrös munkatársai 
már a múlt héten elvégezték 

a fák gallyazását a Szent 

László római katolikus temp-

lomnál, illetve a temetőknél.

 Horváth Tibor, 

Fotók: Önkormányzati 

Tűzoltóság Nagykőrös
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„Közös siker, „Közös siker, 
közös öröm!”közös öröm!”

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mes ter kö szö ne tét fejezte 
ki a Re for má tus Egy ház-
község Nagy kő rös szé pí té-
sében, vi rá go sí tá sá ban vég-
zett eddigi mun ká já ért és 
arra kérte Sza bó Gá bor 
lelkészt, hogy az európai 
megmérettetés előtt álló vá-

ros további szé pí té sé ben is 
működjenek együtt. Ezen 
alkalomból át ad ta a Nagy-
kőrös magyaror szá gi ver-
senyen elért első he lye zé sét 
hirdető táblát. „Kö zös siker, 
közös öröm!” – mond ta el la-
punknak dr. Czira Szabolcs 
polgármester.

Épített örökségünk pályázat:
Megemelt támogatási összeg!

Nagykőrös Város Önkor-

mányzat képviselő-testülete 

feb ruári ülésén döntött arról, 

hogy az idei évben is kiírásra 

kerül az épített örökség helyi 

értékeinek védelmére adható 

önkormányzati támogatás 

pályázata, mellyel szép, régi, 

magántulajdonban lévő ér-

tékes épületek felújítása tá-

mogatható. Ebben az évben 

megemelt keretösszeget kap-

hatnak a pályázók, az eddigi 

330 ezer helyett 400 ezer fo-

rint az egy pályázó által igé-

nyelhető és elnyerhető összeg. 

A pályázat célja az építé-

szeti értékek szemlélet-, illet-

ve jellemformáló szerepének 

érvényesülése, a települési 

azonosságtudat fejlesztése ér-

dekében, a védett értékeknek 

megóvása által. 

Nagykőrös Város Önkor-

mányzata a településen a 

művi érték megőrzésre ér-

demes épületek közterületre, 

vagy közcélú magánterületre 

néző homlokzatának felújí-

tása érdekében végzett mun-

kák költségeit pályázati úton 

elnyerhető támogatással se-

gíti 2019. évben is. 

A pályázatok benyújtha-

tók a település költségvetési 

rendeletében e célra elkülöní-

tett keretösszeg kimerüléséig, 

de legkésőbb 2019. augusztus 

16-ig. A benyújtott pályázato-

kat Nagykőrös Város főépítésze 

a benyújtási határidőt követő 

30 napon belül véleményezi, 

és jóváhagyásra a képvise-

lő-testület elé terjeszti. Sikeres 

pályázat esetén a támogatás 

felhasználásának határideje: 

2019. december 31.

 A pályázati dokumentáció 

megtalálható 

a www.nagykoros.hu 

oldalon, 

a PÁLYÁZATOK 

menüpontban!

LV

Folytatás az 1. oldalról…

A politikus emblematikus 

letartóztatása az első állo-

mása volt annak az elter-

vezett folyamatnak, amely 

során a kommunista párt az 

ellenszegülők kiiktatásával a 

totális egypárti diktatúra ki-

építése felé haladt. A kisgaz-

da képviselő önkényes fogva-

tartása a demokratikus jogok 

lábbal tiprásának jelképévé 

vált,  s jól jellemezte  a párt-

állami rezsim majdnem fél 

évszázados uralmát. Kovács 

Béla sorsa egyfajta típuspél-

dája lett azoknak, akiket ma 

a kommunizmus áldozatai-

ként tarthatunk számon.

A kommunista diktatú-

rák halálos áldozatait világ-

viszonylatban 100 millióra 

becsülik. Kelet-Közép-Eu-

rópában a számuk eléri az 1 

millió főt. Ennyien vesztették 

életüket éhínségben, kény-

szermunkatáborban, vagy 

kegyetlen kivégzések során.

Jóval többre tehető azon-

ban azok száma, akiket a dik-

tatúra hétköznapi valósága 

testileg és lelkileg megnyo-

morított. A rendszer áldoza-

ta volt az is, akit vallattak és 

kínoztak, akit megbélyegez-

tek, akit kirekesztettek vagy 

börtönbe zártak, akit cso-

port-, politikai-  vagy vallási 

hovatartozása miatt üldöztek; 

mindenki, akit megfosztottak 

a szabad cselekvés és választás 

lehetőségétől.

Február 25-én emléke-

zünk a több tízezer, család-

jától elválasztott és kény-

szermunkatáborba hurcolt 

honfitársunkra, a koholt 

vádak alapján mészárszék-

re küldött emberekre, az 

ellenállóként mártírhalált 

halt hősökre. Ezen a napon 

felidézzük mindazok emlékét, 

akik az erőszakrendszer áldo-

zataivá váltak, családtagjaikra 

és szeretteikre, akiket a kom-

munista rezsim meghurcolt 

és kiszolgáltatott. És ezen a 

napon emelt fővel emlékez-

hetünk minderre, mert egy 

letűnt rendszer bűneit emle-

getjük, amelyet a nemzet ki-

tartása és a szabadság iránti 

olthatatlan vágya örökre elte-

metett.

 Forrás: http://kommuniz-

musaldozatai.kormany.hu/

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA



9XIV. évfolyam, 8. szám • 2019. február 22.



10 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

„EGYENLÔ ESÉLYEKKEL
A DIGITÁLIS KÖRNYEZETBEN”

Intézményünk, az Arany Já-
nos Református Általános 
Iskola és Óvoda is részt vesz 
az „Egyenlő esélyekkel a digi-
tális környezetben” című VE-
KOP-7.3.3-17 számon meghir-
detett pályázatban. 

A projekt nyitórendezvé-
nyére a Nagykőrösi Református 
Egyházközség Gyülekezeti Ter-
mében került sor február 13-án 
15.00 órától. Három egyház-
község négy oktatási intézmé-
nye vett részt ezen az alkalmon: 
Cegléd-Nagytemplomi Refor-
mátus Egyházközség; Nagykő-
rösi Református Egyházközség; 
Tápiószele-Tápiószőlős-Újszil-
vás és Farmosi Református Egy-
házközség - Ceglédi Református 
Általános Iskola és Óvoda; Tá-
piószőlős-Újszilvás Reformá-
tus Általános Iskola és Óvoda; 
Arany János Református Gim-
názium, Szakgimnázium és Kol-

légium; Arany János Református 
Általános Iskola és Óvoda.

Közös célunk, hogy egyre 
erőteljesebben digitalizálódó 
világunkba sikeresen tudjanak 
beilleszkedni tanítványaink. 

A rendezvényt Hánka Leven-
te, a Cegléd-Nagytemplomi Re-
formátus Egyházközség lelkipász-
tora nyitotta meg köszöntőjével, 
majd Kapcsáné Németi Júlia 
adott elő a Digitális Pedagógiai 
Módszertani Központ képvisele-
tében.  

Bartáné Járó Anita a VE-
KOP-7.3.3-17-2017-00004 szá-
mú projekt szakmai vezetőjeként 
beszélt annak általános koncep-
ciójáról, részcéljairól, s a megva-
lósítás konkrét lépéseiről, gya-
korlati feladatairól. Kifejtette, 
mekkora szükség van a digitális 
oktatás pedagógiai eszközrend-
szerének és támogató környeze-
tének kialakítására: 

„A digitális leszakadás meg-
állításában, illetve az esélyte-
remtéshez való hozzájárulás 
érdekében elengedhetetlen az 
informatikai oktatás modern 
eszközrendszerének és az al-
kalmazásoknak a használatori-
entált megjelenése. 

A megvalósítás kötelező 
szakmai együttműködések ke-
retében valósítható meg. Part-
nereink: 

◆  A 1536/2016.(X.13.) Korm. 
ha tározat alapján a Digitá-
lis Pedagógiai Módszertani 
Köz pont 

◆  A Nemzeti Köznevelési Por-
tál tartalmi fejlesztéséért fe-
le lős szervezete

◆  EFOP-3.1.2-16 „A pedagó gu-
sok módszertani felkészí té se 
a végzettség nélküli is kola-
elhagyás megelőzése ér de ké-
ben” program kon zor ciu mi 
vezetője.”

Bartáné Járó Anita előadása 
után megosztották gondolatai-
kat a jelenlévőkkel a polgármes-
terek: Takáts László (Cegléd), 
Dr. Czira Szabolcs (Nagykő-
rös), majd felszólaltak az ok-
tatási intézmények igazgatói: 
Kúti László (Cegléd), Dr. Czirá-
né Dr. Kőházi-Kis Tímea és Vas 
János Zoltán (Nagykőrös). Sze-
gedi György, a Tápiószőlős-Új-
szilvás Református Általános Is-
kola és Óvoda igazgatója fontos 
elfoglaltsága miatt sajnos nem 
tudott jelen lenni a rendezvé-
nyen. 

A zárszót Szabó Gábor, a 
Nagykőrösi Református Egyház-
község lelkészelnöke mondta el, 
majd állófogadás és kötetlen be-
szélgetés következett. (A képeket 
az Önkormányzati Hírek mun-
katársai készítették.)

Arany János Református 
Általános Iskola és Óvoda

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL: ROCKLEGENDÁK NAGYKŐRÖSÖN
Rock legendák Nagykőrösön- a 
Házhoz megy a Zenede zenetör-
téneti előadássorozat részeként 
mutatták be a rockzene fejlődé-
sét az 1920-as évektől napjain-
kig. A Nagykőrösi Arany János 
Kulturális Központban idén is 
megrendezték a Kultúrházak 
Éjjel-Nappal című rendezvé-
nyét, mely kellemes kikapcso-
lódást kínált minden korosztály 
számára. A záró műsorszámról 
készült képeinket láthatják, mely-
re a színházteremben került sor. 
A szép számban megjelent ér-
deklődőket először László Ditta 
igazgató köszöntötte, majd Bor-
dás József dobművész, zeneta-
nár, a DobMánia tábor vezetője, 

a Kőrösi Zenés Esték ingyenes 

koncertsorozat főszervezője, a 

Magyar Jazz Szövetség alelnöke 

is üdvözölt mindenkit, elmond-

ta, hogy Nagykőrösre már szinte 

hazajár és gratulált László Dittá-

nak, hogy a csütörtöki testületi 

ülésen újra őt nevezték ki a kultu-

rális központ igazgatói tisztségére 

5 évre. Ezt követően színpadra 

léptek az est fellépői, köztük 

Baricz Gergő, zenész-énekes, az 

X-Faktor második szériájának 

harmadik helyeze ttje és adott 

fantasztikus show-t a megjelen-

teknek.

TEKINTSÉK MEG 

KÉPEINKET AZ ÖNKOR-

MÁNYZATI HÍREK 

FACEBOOK OLDALÁN!

Horváth Tibor
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Hirdetés

MÉG A TAVASZ FOLYAMÁN 
MEGKEZDÔDHET A KECSKEMÉTI 
ÚTON A JÁRDAÉPÍTÉS!

Ahogyan arról lapunk be-
számolt, Nagykőrös Város 
Önkormányzata az „Önkor-
mányzati fejlesztések 2018.” 
pályázaton nyert el 30 millió 
forintos vissza nem téríten-
dő támogatást, melyet 20 
millió forintos önerővel egé-
szít ki a település. A fejlesztés 
tervezett összértéke 50  millió 

forint. Lapinformációink sze-
rint jelenleg folyamatban van 
a közbeszerzési pályázati fel-
hívás elkészítéséhez szükséges 
dokumentáció előkészítése, 
 így még a tavasz folyamán 
megújulhat a körforgalom-
tól a piacig tartó járdasza-
kasz mindkét oldalon.

LV

Már 1113 nagykőrösi jogosult lakos vette 
át a téli rezsicsökkentés igazolását

Ahogy lapunk azt megírta, 1687 
nagykőrösi család érintett a téli 
rezsicsökkentés azon ütemében, 
mely szerint a kormányhatá-
rozatnak megfelelően azok a 
családok is részesülhetnek téli 
rezsicsökkentésben, akik nem 
vezetékes földgázzal vagy távhő-
vel fűtenek, hanem a tüzelésnek 
más módját választják. Az iga-
zolás beszerzését követően a 
KASZAP Tüzéptől lehet átven-
ni a téli tüzelőt. 

Összesen mintegy 20,5 millió 
forintot kapott Nagykőrös erre 
a célra a Kormánytól. Lapinfor-
mációink szerint a nagykőrösi 
lakosság nagyon örül a lehető-
ségnek, és élnek is vele a jogo-
sultak, akik remek minőségű 
tüzelőanyagot kapnak. Szabó 
Jenő nagykőrösi lakos az elmúlt 
héten, pénteken vette át az iga-
zolást a mindig segítőkész ügy-
intézőktől. 

„Örülök neki persze 

nagyon! Mindennek 

örülni kell, amit adnak! 

Kedves volt a Polgármes-

ter Úr, hogy közbenjárt!” 

– mondta elégedetten 

Szabó Jenő.

2019. február 18-án már 

1113 nagykőrösi lakos 

vette át a téli rezsicsök-

kentés igazolását.
Ha Ön is benyújtotta kérel-

mét, jogosult, és még nem vette 
át az ezzel kapcsolatos doku-
mentumot, akkor a hivatalos 
igazolás átvehető 2019. február 
4. napjától személyesen, vagy 
jog sza bály ban meghatározott 
mó don elkészített meghatalma-
zás útján a Nagykőrösi Polgár-
mes te ri Hivatal Szabadság tér 
4. /Szociális iroda épületében/ 
/Hétfő: 09.00–17.00, kedd: 08.00 
– 15.00, szerda: 08.00 – 15.00, 
csü tör tök: 08.00 – 15.00, péntek: 
08.00 – 12.00/, érvényes sze mély-
az on osí tó igazolvány és lak címet 
igazoló hatósági igazolvány egy-
idejű bemutatása mellett. 

LV

CIVIL SZERVEZETEK FIGYELEM! 

PÁLYÁZATOK!
 2019. február 26-án, kedden 10.00 óráig lehet pályázni a 
sportcélú, valamint a Kulturális-, Közművelődési érték-
megőrző és értékközvetítő tevékenységek támogatására, 
melyekre Nagykőrös Város Önkormányzata írt ki pályáza-
tokat. 

Az ezekkel kapcsolatos teljes dokumentáció letölthető, 
elérhető Nagykőrös Város hivatalos honlapján: 

www.nagykoros.hu a PÁLYÁZATOK címszó alatt.
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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

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
IMPRESSZUM

Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyil-
vántartásba vételi szám alapján 
Nagykőrös Város Önkormány-
zata
Kiadásért felelős személy: 
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550- 
300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagyko-
ros.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.mhk.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írá-
sok, képek, illetve bármilyen 
tartalom utánközlése csakis 
kizárólag a Szerkesztőbizott-
ság vagy a jogtulajdonos en-
gedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő 
12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. február 18-tól 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

2019. február 25-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.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. február 23-24-én

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32. 

Tel.:06/20-914-13-33

2019. március 2-3-án

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. 

Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40

Hirdetés

Orvosi

ügyelet
telefonszáma:

53/350-377

2019. február 22.; 23.; 24.

14 óra  A Lego – kaland 2. (színes, szinkronizált, amerikai-

ausztrál-dán – kanadai – norvég animációs kalandfi lm)

16 óra  Zöld könyv – Útmutató az élethez 

(színes, szinkronizált, amerikai dráma)

18 óra  Instant Család (színes, szinkronizált, amerikai vígjáték)

2019. február 25.; 26.

14 óra  Hidegháború (fekete-fehér lengyel nyelvű lengyel-francia- 

angol romantikus dráma)

16 óra  Két királynő (színes, angol nyelvű, angol életrajzi dráma)

18 óra  Zöld könyv – Útmutató az élethez

2019. február 28.

16 óra  A 64-es betegnapló (színes, szinkronizált dán thriller)

18 óra  Kölcsönlakás (színes, magyarul beszélő, magyar 

romantikus vígjáték)

2019. március 1.; 2; 3.

14 óra  A Lego – kaland 2.

16 óra  A 64-es betegnapló

18 óra  Kölcsönlakás

2019. március 4.; 5.

14 óra  Hidegháború

16 óra  A 64-es betegnapló

18 óra  Kölcsönlakás

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 

M O Z I M Ű S O R
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Nagykőrösön február 19-én ünnepélyes, 
ám mégis kötetlen keretek közt, baráti lég-
körű találkozón került sor egy igen fontos 
szakmai együttműködési megállapodás 

megkötésére a Nagykőrösi Humánszolgál-
tató Központ épületében. 

Az óvodai-iskolai szociális munkát be-
vezető együttműködési megállapodást Fo-

dor Gábor, a Ceglédi Tankerületi Központ 
igazgatója, Bugya László, a Nagykőrösi Hu-
mánszolgáltató Központ intézményvezetője, 
valamint három nagykőrösi általános iskola 
igazgatója: Mocsai Zoltánné (II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola), Utasi Eszter (Petőfi 
Sándor Általános Iskola), valamint Deák 
Gábor (Kossuth Lajos Általános Iskola) ír-
ták alá.  Fodor Gábor, a Ceglédi Tankerületi 
Központ igazgatója lapunknak elmondta, 
hogy példaértékű megállapodást írtak alá 
a mai napon, mely a maga nemében egye-
dülálló a tankerületi központ területén. 
Így Fodor Gábor kezdeményezni fogja, hogy 
Nagykátán és Cegléden is dolgozzanak ki, és 
írjanak alá hasonló megállapodást az okta-
tási intézményekkel. Fodor Gábor szavai 
egyben elismerést is jelentenek a Nagykő-
rösi Humánszolgáltató Központnak, mely 
intézmény kezdeményezésére jött létre 
a megállapodás. Mindez jelzi, hogy igen 
magas szintű szakmai munka folyik Nagy-
kőrösön ezen a területen.

Lőrinczy Veronika

Példaértékű megállapodást 
kötöttek Nagykőrösön

Elfogadták a fejlesztések, 
és további fejlôdés 

költségvetését Nagykôrösön
Amit megígért Nagykőrös városvezetése, 

azt valóban folytatja!

Ahogyan lapunk arról beszámolt, a fejlődés és a fejlesztések 
költségvetése a 2019-es büdzsé. Nagykőrös Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete elfogadta februári ülésén a 2019-es 
költségvetést. A költségvetési tervezetben rengeteg a fejlesz-
tés, beruházás, támogatás. Az önkormányzat idei tervezett 
költségvetési bevétele: 2.883.650.000 Ft, az előző évi költ-
ségvetési maradvány 1.140.870.000 Ft, költségvetési kiadása 
3.980.654.000 Ft. A tárgyévi kiadásokat így teljes mértékben 

fedezik a bevételek, külső finanszírozás (hitel) 
igénybevételére nincs szükség. 

Összesen 738 millió 412 ezer forintot tervez-
tek be beruházásokra, felújításokra pedig 

81 millió 500 ezer forintot.

 LV

Idén is megrendezésre kerül - 

Nagykőrösön is, a KÖVA-KOM 

Nonprofit Zrt. kezdeménye-

zésére, és koordinálásával - a 

TeSzedd!, az Önkéntesen Ma-

gyarországért akció keretében, 

március 18-24 között.

Ha vállalkozó szellemű vagy 

és tenni szeretnél a környezete-

dért, akkor jelentkezz!

Várjuk minden csatlakozni kí-

vánó szervezet, cég, klub és ma-

gánszemélyek jelentkezését is!

Zsákot és kesztyűt biztosí-

tunk, neked csak a szemetet kell 

szedned.

Az akcióban való részvé-
telre jelentkezni a

valkaigabor@kovart.hu 
email címen és a 06-30-

748-14-77 telefonszámon 
lehet március 1-ig.

Ha addig nem sikerül, akkor se 

aggódj, csatlakozhatsz egy már 

meglévő csoporthoz!

A részletekről a későbbiekben 

adunk tájékoztatást!

Ismét jön a TeSzedd!

Nagykőrös Zöld szíve, a Cifrakert lassan fel-

ébred téli álmából, és ismét gyönyörűen zöl-

dell majd. Most a tavaszias meleg már meseszép 

fényben fürdeti ezt a helyet, melyet a nagykőrö-

siek igazán szeretnek. Már most is megtelt élet-

tel a Cifrakert, ahol kicsik és nagyok egyaránt 

remekül érzik magukat.  Ha tehetik, menjenek 

ki Önök is, sétáljanak egy nagyot.  LV

TAVASZ ELŐTTI ZSONGÁS A CIFRAKERTBEN
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A „Minden Ké(P)pen Nagykő-
rös 2018.” című fotópályázat 
Nagykőrös Város Önkormány-
zata koordinálásával és a KÖ-
VA-KOM Nonprofit Zrt. köz-
reműködésével valósult meg, 
melynek célja, hogy Nagykő-
rös, – az Alföld szívében húzó-
dó „zöldváros” – mely hatal-
mas fejlődésen ment keresztül 
az elmúlt évek során, – kü-
lönböző nézőpontokból való, 
egyedi megjelenítése, méltó 
örökségként szolgáljon a jelen 
és a jövő generációja számára. 
A 2018-as fotópályázat díjátadó 
ünnepségére tavaly novemberé-
ben került sor, ezzel egy időben 
közönségszavazást is indítottak 
minden témakörön és kategó-
rián belül. A képekre a kiállítás 
helyszínén, az alattuk található 
sorszámuk alapján lehetett vok-
solni 2019. január 9-éig.
A díjakat dr. Czira Szabolcs 
polgármester adta át 2019. feb-
ruár 14-én, a képviselő-testüle-
ti ülést megelőzően. A közön-

ségdíjazás eredménye:

Ifjúsági kategóriában: Kalmár 
Zsófia, Nagykőrös természeti 

értékei témakörön belül Bokrosi 

Naplemente című pályamunká-

jával. 

Felnőtt kategóriában: Major 
Edina, Nagykőrös természeti 

értékei témakörön belül Kacsa-

élet című alkotásával.

„Nagykőrös, az ’ezerarcú’ vá-

ros” témakörében, Ifjúsági ka-

tegóriában: Bognár Fanni, 
A város szeretete, melegsége 

című pályamunkájával; valamint 

azonos szavazattal, ugyanezen 

témakörön és kategórián belül 

Farkas Ferenc Szabolcs, 
Havas tér című alkotásával. 

Felnőtt kategóriában, „Nagykő-

rös, az ’ezerarcú’ város” téma-

körében: Palotainé Grónai 
Éva, az Izzó Naplemente című 

fotójával.

„A 650 éve város, Nagykőrös épí-

tett emlékei” témakörben, If jú sá-

gi kategóriában: Sallai Anett: 
Szivárványos Városom című 

munkájával.

Felnőtt kategóriában: Bogáro-
mi Lászlóné: Éjszaka a mú-

zeumnál című fotójával. 

Gratulálunk a díjazottaknak!

Az Év Sportolója 2018. cím díjkiosztó ünnep-

ségére 2019. február 14-én, a képviselő-testü-

leti ülést megelőzően került sor. A felnőtt női 

kategóriában egyetlen javaslatot sem nyújtot-

tak be, így itt nem került sor a cím átadására.

Felnőtt férfi kategóriában Szívós Ádám 

erőemelő, a Marvel Team Sportegyesület 

 egyéni versenyzője lett a 2018-as esztendő 

legjobbja.

Ifjúsági női kategóriában a szakbizottság 

döntése szerint az íjászatban jeleskedő Fe-
kete Boglárka, a Hetényegyházi Íjász és 

Szabadidősport Egyesület sportolója kap-

ta a megtisztelő címet.

A 2018-as év legjobb ifjúsági férfi sporto-

lója Sági Zsolt Gábor lett, a Ceglédi 

Vasutas Sportegyesület Judo szakosztá-

lyának versenyzője, aki judo sportágban 

jeleskedett.

Ebben az évben két különdíjat is kiadtak, 

melyet a RELEVÉ TSE két ifjú tehetséges 

show táncosa érdemelt ki: Hoffer Han-
na és Holló-Zsadányi Norman.

Szerkesztőségünk és Olvasóink nevé-

ben is sok szeretettel 

gratulálunk és kívánunk további szép 

sportsikereket a díjazottaknak!

A díjazottak sportteljesítményéről jövő 

heti lapszámunktól olvashatnak. 

Ők lettek az év sportolói

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS EREDMÉNYHIRDETÉSE
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V. KŐRÖS JUDO KUPA NAGYKŐRÖSÖN
A hagyományoknak megfele-
lően, idén már 5. alkalommal 
került megrendezésre az év 
egyik legjobban várt, rangos 
sporteseménye Nagykőrösön, 
a Kőrös Judo Kupa. A Kossuth 
iskola tornacsarnokában két 
napon át zajlottak a mérkő-

zések, február 16-án és 17-én. 
Több, mint 650 nevezés ér-
kezett, amely minden eddigi 
rekordot túlszárnyalt. Ez már 
önmagában óriási siker, mely 
elsősorban a főszervezőnek, dr. 
Hajdú Lászlónak, a Kőrös Judo 
SE elnökének érdeme. Külön 

köszönetet kell mondani az is-
kola vezetőjének, Deák Gábor 
igazgató úrnak, aki a helyszínt 
biztosította a versenyhez. Elő-
ször Hajdú elnök úr köszön-
tötte a megjelenteket, majd dr. 
Körtvélyesi Attila, városunk al-
polgármestere kívánt sok sikert 

minden versenyzőnek, külön 
kiemelve a kőrösi sportolókat. 
Ezután a technikai informáci-
ók hangoztak el, majd elkezdő-
dött az V. Kőrös Judo Kupa.

HAJRÁ, NAGYKŐRÖS! 
HAJRÁ, KŐRÖS JUDO SE!

Horváth Tibor

Mozgalmas heteken van túl a 

Kőrös Judo SE csapata, hiszen a 

serdülő B Országos Diákolimpia 

megrendezése után kettő héttel 

az V. Kőrös Kupa lebonyolítá-

sára került sor a Nagykőrösi 

Kossuth Lajos Általános Iskola 

tornacsarnokában. Már az elő-

zetes nevezések alapján sejteni 

lehetett, hogy az indulók száma 

rekordot fog dönteni és ez be is 

igazolódott, hiszen 72 egyesület 

581 versenyzője lépett szőnyeg-

re az estig tartó küzdelmek so-

rán. Nem volt ez véletlen, mivel 

évek óta Kornyik József által 

koordinált szülők és támogatók 

hatalmas és önzetlen szervező 

munkát végeztek el a versenyeket 

megelőző hetekben. Elmond-

ható, hogy gyakorlatilag ismét 

az egész város összefogott a két 

sportesemény sikeres lebonyo-

lítása érdekében és ennek kö-

szönhetően igazán rangos me-

zőny gyűlt össze a nagykőrösi 

megmérettetésre. A hazai ver-

senyzők szereplése sajnos most 

kissé elmaradt a várakozástól, így 

az egyéni eredmények alapján 

hirdetett csapatversenyben nem 

sikerült dobogó közelbe kerülni. 

A nagykőrösiek két bronzérmet 

szereztek Budai Gábor és Zsar-

nai Zsolt révén. Bagó Boglárka, 

Tohai Lilla, Ragó Noémi, Kor-

nyik Máté, M. Kiss József, Török 

Csaba az ötödik helyen végeztek, 

lecsúszva az éremről. Pavolek 

Dorka, Károly Petra, Kovács 

Donát, Kovács Ádám és Kovács 

Péter nem értek el helyezést. 

A csapatversenyt a remek erők-

kel érkező aradiak nyerték, akik 

9 aranyéremmel térhettek haza. 

Az igazán nagyszabásúra si-

került verseny másnapján a 10 

év alattiak tehették próbára 

ügyességüket a számukra meg-

rendezett küzdelmi edzésen, 

ahol 14 környékbeli egyesület 

mintegy 80 kis judosa próbál-

hatta ki erejét és felkészültségét. 

A nagykőrösiek itt egy kissé job-

ban szerepeltek és szép győzelme-

ket értek el. Török Vanda, Mar-

git Levente, Margit Zsombor, 

Surin Sebestyén, Rimóczi László, 

Sáfár Maximilián, Petrák Nor-

bert, Sallai Molnár Gergő, és 

Zsarnai Máté voltak a sikerrel és 

bátran versenyzők. A következő 

hétvégén már idegenben lép-

nek szőnyegre a Kőrös Judo SE 

versenyzői. Mindkét napon Sik-

lósra utaznak, ahol szombaton 

az ifjúsági országos bajnokságra 

kerül sor, majd vasárnap a juni-

or és felnőtt korosztály számára 

rendeznek válogató versenyt. Az 

egyesület ezúton fejezi ki hálás 

köszönetét minden támogató-

nak, szülőnek és segítőnek, akik 

az elmúlt hetekben bármilyen 

módon közreműködtek a nagy-

kőrösi judo sportrendezvények 

lebonyolításában.

Fotók: Horváth Tibor

KŐRÖS JUDO SE

A JUDOÉRT FOGOTT ÖSSZE NAGYKŐRÖS

Fotó: Kőrös Judo SE
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