
A teljes programot megtalálják 
előző lapszámainkban és 

a www.nagykoros.hu honlapon!
Ünnepeljünk együtt! 

Mindenkit sok szeretettel várunk!

KITŰZTE AZ EP-VÁLASZTÁS
IDŐPONTJÁT AZ ÁLLAMFŐ 

További részletek lapunk 2. oldalán!

XIV. évfolyam 10. szám 2019. március 8.  Ingyenes információs lap

Lapzártánk után megnyílt az ÚJ PIACCSARNOK 
a Kálvin téren, látogassanak ki Önök is!

Szeretettel várják Önöket az őstermelők és a kereskedők mindig friss, 
megújuló, minőségi széles árukínálattal.

Nőnap alkalmából 
szerete� el 

köszöntjük kedves 
Hölgy Olvasóinkat.

Dr. Czira Szabolcs 
polgármester, 

a Szerkesztőbizo� ság 
elnöke

Ó  NŐ, Te vagy az élet nagy csodája,

Szépség és öröm, mind belőled jő!

A nyugalom, a szeretet hazája,

Te vagy a biztos, éltető erő!

Te vagy a startkő, az élet vizénél,

s Te vagy a cél, amiről álmodunk.

Szegények lennénk, 

ha nem értünk élnél,

üres és halott lenne otthonunk.

Kislányként mosolyt csalsz 

Te minden arcra.

Kedvesként Te vagy a bűvös szerelem.

Társként felkészítesz 

a mindennapi harcra,

mindig a jobbik felem vagy nekem.

Nélküled az élet olyan sivár lenne,

nem lelném benne soha örömöm,

ezért is írlak mélyen a szívembe.

Ó NŐ, a létezésed szívből köszönöm!

/Aranyosi Ervin: Nőnapi köszöntés/
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Kitűzte május 26-ára az Európai Parlament magyar kép-

viselőinek választását Áder János köztársasági elnök – 

közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal a honlapján, pén-

teken. 

Áder János elnöki nyilatkozatában felidézte: az Euró-

pai Tanács döntése értelmében 2019. május 23. és 26. között 

kell megtartani az európai parlamenti választásokat az unió 
országaiban. 

„Alkotmányos kötelességemnek 

eleget téve, összhangban az uniós 

rendelkezésekkel és hazánk 

Alaptörvényében foglaltakkal, az európai 

parlamenti választások magyarországi 

időpontját 2019. május 26-ára írom ki” 
– közölte az államfő.

Hozzátette: a választás valamennyi választójoggal 

rendelkező magyar állampolgár számára lehetőség arra, 

hogy a következő öt esztendőben befolyásolja az Európai 

Unió jövőjét.

„Magyarország a hazánk, Európa 

a közös otthonunk. Valamennyi választásra 

jogosult honfitársamat arra kérem, 

vegyen részt a soron következő európai 

parlamenti választáson” 
– olvasható a nyilatkozatban.

- mti-

KITŰZTE AZ EP-VÁLASZTÁS 
IDŐPONTJÁT AZ ÁLLAMFŐ

Gyász
Sasi Györgyné sz. Király Erzsébet (1947)

Királyfalvi Jánosné sz. Pap Ilona (1928)

Ondó Ferencné sz. Akócsi Mária (1933)

Lencsés András Gábor (1954)

Megemlékezés
HERTLING FERENC

halálának 1. évfordulójára

60 éves házasságunk lett volna idén; 

59-ben nekem adta hű szívét, ami március 9-én oly 

hirtelen megállt. Hosszú évek során minden teljesült, 

amit együtt megálmodtunk, úgy el is röppent, 

mint egy szép álom, de ez az 1 év örökkévalóságnak 

tűnik nélküled, nagyon hiányzol. 

Mély fájdalommal emlékezünk reád: feleséged, 

gyermekeid, menyed, unokáid és dédunokád: Villő. 

Köszönettel: Hertling Ferencné

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
a magyar mezőgazdaság 

érdekében, a magyar 
gazdákért, az uniós 

támogatások csökkentése 
ellen Nagykőrösön is!

Aláírásgyűjtési akcióval szeret-
né nyomatékosítani a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara és a 
Magosz, hogy ellenzik a Kö-
zös Agrárpolitika 2020 utáni 
költségvetésének csökkentését. 
Varga Balázs falugazdász la-
punknak elmondta, hogy már 
eddig is nagyon sokan írták alá 
azt a dokumentumot, melyben 
tiltakoznak a 2020 utáni agrár-
támogatások csökkentése ellen. 

Az aláírásokat május 3-ig 
gyűjtik, így Nagykőrösön a fa-
lugazdász irodában, a Szabad-
ság tér 4. szám alatt is várják 
mindazokat a gazdákat és azo-
kat az állampolgárokat, akik 
aláírásukkal is szeretnék segí-
teni a magyar gazdákat, őster-
melőket. 

Ugyan az elmúlt években 
látványosan fejlődött a magyar 
mezőgazdaság, azonban az ága-
zat jövedelmezősége még min-
dig alatta marad az uniós átlag-
nak. Épp ezért létfontosságú a 
hazai versenyképesség, sőt, az 
agrárium kiemelt szerepe miatt 
nemzetgazdasági érdek is, hogy 
ne csökkenjenek a fejlesztésekre 
rendelkezésre álló uniós forrá-
sok, miközben az Európai Bi-

zottság újabb klíma- és környe-
zetvédelmi előírásokhoz kötné 
a támogatásokat – hangsúlyozta 
Győrffy Balázs, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara elnöke. 
Elmondása szerint a bizottsági 
javaslat valamennyi tagállamnak 
jutó agrártámogatást csökken-
tené – Magyarország esetében 
ez nagyságrendileg 25-26 szá-
zalékos mínuszt jelentene. Rá-
adásul az agrártámogatások 
mindkét pillérét érintené a ke-
retcsökkentés (az egyes pillér 
normatív támogatásai évi 420 
milliárd forint jelenleg, míg a 
vidékfejlesztési források most 
7 évre 1300 milliárd forintot 
tesznek ki), ami a területala-
pú támogatások esetében az 
előzetes kalkulációk szerint 15 
ezer forint lehet hektáronként 
– vagyis a jelenlegi 70 ezer he-
lyett 55 ezer lenne – jegyezte 
meg az elnök.

Aki kíván ez ellen tenni, 
az írja alá a fentieket ellenző 
dokumentumot a nagykőrösi 

falugazdász irodában!
Aláírásgyűjtés honlapja: 

http://www.peticioamagyar-
gazdakert.hu/

Lőrinczy Veronika/NAK



3XIV. évfolyam, 10. szám • 2019. március 8.

„VIRÁGOS NAGYKŐRÖSÉRT 2019” PÁLYÁZAT! „VIRÁGOS NAGYKŐRÖSÉRT 2019” PÁLYÁZAT! 
VÁRJUK SZERETETTEL JELENTKEZÉSEIKET!VÁRJUK SZERETETTEL JELENTKEZÉSEIKET!

Minden nevező dísznövény csomagot kap ajándékba!Minden nevező dísznövény csomagot kap ajándékba!
A „Virágos Nagykőrösért 2019” 

pá lyá za ti fel hí vá sa  már ak tív, 

elér he tő a www.nagykoros.hu 

oldalon! 2019 április 30-ig lehet 

benyújtani a pályázati adatlapot.

A pályázaton az alábbi kate-

gó riák ban indulhatnak nagy-

kő rösi bejelentett lakcímmel 

ren del ke ző magánszemélyek 

vagy in téz mények vagy nagy-

kő rö si telephellyel rendelkező 

gaz dál ko dó szervezetek.

L egvirágosabb ház 

és társasház

Legvirágosabb intézmény

Legvirágosabb vállalkozás
A nevezési lapot Nagykőrös 

Város Önkormányzata címére 

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 

5.) lehet benyújtani a Polgár-

mesteri Hivatalnál beszerezhető, 

vagy Nagykőrös Város honlapjá-

ról (www.nagykoros.hu) letölt-

hető formanyomtatványon.

Pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2019. április 30.

A pályázat elbírálására 

2019. június 20-ig kerül sor. 

A pályázók írásban értesítést 

kapnak a döntésről.

Díjátadás: 2019. július 2., az 

Entente Florale Europe Nem-

zetközi Verseny zsűrinapján, 

későbbiekben meghatározásra 

kerülő helyszínen és pontosított 

időpontban. A díjakat az En-

tente Florale Europe Nemzet-

közi Zsűri tagjai és Nagykőrös 

Város polgármestere, dr. Czira 

Szabolcs közösen adják át.

Információk: Nagykőrösi 
Pol gár mes te ri Hi va tal Pol gár-
mes te ri Ka bi net (2750 Nagykő-
rös, Sza bad ság tér 5., 1-es hiva-
ta li helyi ség, ügy fél fo ga dá si 
idő ben, elő ze tes idő pont egyez te-
tést kö ve tő en) Lőrinczy Veroni-
ka (53/550-358; 30-9-670-313, 
e-mail: sajto@nagy koros.eu).

TÖBB, MINT 1 MILLIÓ 
FORINT TÁMOGATÁST 
NYERT A NAGYKŐRÖSI 

LÖVÉSZ SPORT EGYESÜLET!
Egyik sikert a másik után éri 
el a Nagykőrösi Lövész Sport 
Egyesület, nemrégiben pél-
dául jelentős, 1.140.000 Ft tá-
mo ga tást nyert el az Emberi 
Erőfor rások Minisztériu má-
tól. De li József elnök lapun kat 
arról is tájékoztatta, hogy va-
lamilyen formában min den 
évben sikerül kormány zati 
támogatást kapniuk, mely 
hozzájárul ahhoz, hogy egy-
re szebb és méltóbb helyen 
tudják azt a közel félszáz ver-
senyzőt fogadni, akik rend-
szeresen felkeresik a nagy-
kőrösi lőteret.  Lehetőségeihez 
mérten Nagykőrös Önkor-
mányzata is támogatja a sport-
egyesületet. Deli József azt is 

hozzátette, hogy egy további 

pályázatokra is előkészítés alatt 

állnak a dokumentációk, hogy 

hamarosan újabb fejlesztés 

valósulhasson meg a sokak 

által kedvelt helyen. Az elnök 

elmondta, hogy elsősorban 

középiskolás fiatalokat is vár-

nak szeretettel, ezért felveszi 

a kapcsolatot az iskolákkal, 

egyezteti, hogyan lehet be-

vonni őket is ebbe a sportba. 

Amint friss információink 

lesznek, azonnal 

beszámolunk! Addig is 

további jó versenyzést és 

sportsikereket kívánunk!

Horváth Tibor

TELJES A SIKER 
A TEMETŐHEGYEN!
ÚJ ASZFALTÚT + 550 ÚJ FA 
+ FÜVESÍTÉSI PROGRAM

Tovább folytatódik a Temető-

hegyi városrész bekapcsolása a 

város vérkeringésébe, a békés 

családi házas övezetben nemré-

giben sikeres önerős útépítési 

projekt valósulhatott meg a vá-

ros és a lakosság összefogásá-

nak köszönhetően. 8 utca kapott 

gyönyörű aszfaltburkolatot, így az 

ott élők közlekedési feltételeinek 

javítása mellett az egész városrész 

arculata igazán látványos lett. 

A városrész közterüle-

ti fejlesztése azonban nem 

állt meg az útépítésnél, 

550 új fa kerül elültetés-

re, melyek azóta is szé-

pen sorakoznak egymás 

mellett. Ez tényleg, po-

zitív értelemben példát-

lan fásítási projekt volt, 

mely hozzájárul a vá-

rosrész friss levegőjének 

fenntartásához. Ennek 

a zöldítési-fásítási programnak 

a folytatása a füvesítés, kiváló 

minőségű fűmagokkal szórják 

meg a Temetőhegy utcáit, hogy 

minél előbb egy igazi, hamisítat-

lan zöld kertváros képét mutas-

sa a városrész. Ott jártunkkor is 

éppen kint voltak és dolgoztak a 

szakmunkások, hogy mindenho-

vá kerüljön a fűmagból. 

Horváth Tibor
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Szabóné Irházi Zsuzsanna határozottan megmondta az ellenzéknek:

A félrebeszéléseket, a csúsztatásokat 
meg a hazudozásokat hagyják abba!

„Csodálkozom Zágráb Nándor képviselő-

társamon, de Kustár Tamáson is. Miért csi-

nálják ezt?” – kezdte felszólalását Szabóné 

Irházi Zsuzsanna (FIDESZ-KDNP) telepü-

lési képviselő a február 14-ei testületi ülésen, 

majd nyomatékosan kérte a közbekiabáló 

Zágrábtól, hogy ne hazudozzon, ne nézze 

hülyének és ne vezesse meg a nagykőrösi 

embereket. A félrebeszéléseket, a csúsz-

tatásokat, meg a hazudozásokat hagyják 

abba! – zárta fölszólalását Szabóné Irházi 

Zsuzsanna.

Sajnos ilyen mélységekben van jelen-

leg a nagykőrösi ellenzék: akasztanának 

és agyonvernének embereket, hülyének és 

rohadékoknak nevezik azokat a választókat, 

akik nem őket támogatják. Semmi másra 

nem képesek, mint a masszív gyűlölködés-

re, az emberek egymás ellen fordítására és 

a folyamatos hazudozásra. Szabóné Irházi 

Zsuzsanna felszólalása ezért is volt fontos, a 

nyugodtság erejével tette helyre az ordítozó 

Zágráb Nándor helyi Jobbik elnököt.  

HT

Már 1386 nagykőrösi 
jogosult lakos átvette a téli 
rezsicsökkentés igazolását

1687 nagykőrösi család érintett a téli rezsicsökkentés azon ütemé-

ben, mely szerint a kormányhatározatnak megfelelően azok a csa-

ládok is részesülhetnek téli rezsicsökkentésben, akik nem vezetékes 

földgázzal vagy távhővel fűtenek, hanem a tüzelésnek más módját 

választják. Az igazolás beszerzését követően a KASZAP Tüzéptől 

lehet átvenni a téli tüzelőt. Az utalvány ez év végéig váltható be.

2019. március 4-én már

1386
nagykőrösi lakos vette át 

a téli rezsicsökkentés igazolását.
 Ha Ön is benyújtotta kérelmét, jogosult, és még nem vette át az 

ezzel kapcsolatos dokumentumot, akkor a hivatalos igazolás átve-

hető személyesen, vagy jogszabályban meghatározott módon el-

készített meghatalmazás útján a Nagykőrösi Polgármesteri Hi-

vatal 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 be-

mutatása mellett.

LV

ÁLLÁST KÍNÁL
 Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház 

és Rendelőintézet állást hirdet

ápolói munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

– ápoló; – egészségügyi alkalmasság; – magyar állampol-
gárság; – egészségügyi dolgozók működési nyilvántartás-
ba vétele, – valamint MESZK tagság; – büntetlen előélet, 
melynek igazolása a pályáztat elnyerése esetén, munkába 
álláskor szükséges  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Részletes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel; 
– szakképesítést igazoló dokumentum másolata; – Pályá-
zó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában 
résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes 
adatainak kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. március 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót Csépleő Viktória ápolási igazgatónőnél kérhet – tel.: 
53/351-761

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, 
a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs 

Szakkórház és Rendelőintézet címére történő 
megküldésével (2750 Nagykőrös) 

vagy személyesen.
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„Egyértelmű, jól döntöttünk, amikor „Egyértelmű, jól döntöttünk, amikor 
Nagykőröst választottuk. Nagyon Nagykőröst választottuk. Nagyon 

megnyerő, nagyon tetszik a város…”megnyerő, nagyon tetszik a város…”
Oláh Péter és kedves felesége, 

Oláh Péterné fél éve költöztek 

be Nagykőrösre, Hétvezér utcai 

ingatlanjuk az egyik legszebb az 

utcában, köszönhetően annak, 

hogy ember feletti munkával 

felújíttatták ide költözésük előtt. 

Sok ingatlan között válogattak, 

egy dologban azonban biztosak 

voltak: Nagykőrösön szeretné-

nek élni. Ismerjék meg a kedves 

nyugdíjas házaspár történetét 

az Önkormányzati Hírek inter-

jújából.

ÖH: Miért éppen Nagykőrös?

Oláh Péterné: Ez egy jó kérdés. 

Van két fiunk, az egyik Békésen 

lakik, a másik Budapesten. Na, 

most melyikhez költözzünk kö-

zelebb, mert eredeti otthonunk, 

Hidasnémeti több száz kilomé-

terre volt hozzájuk, Szlovák ha-

tárnál, egymás látogatása tehát 

nem volt könnyen megoldható. 

Keresni kellett hát egy köztes 

helyet, kerestünk, hogy hová is 

menjünk. Nagykőrösről láttunk 

képeket, nagyon megtetszett a 

település és menyemmel együtt 

lejöttünk lakásnézőbe. Azelőtt 

még sosem voltunk itt, egyikőnk 

sem. Megnéztük a lakásokat, 

utána itt, a Hősök terénél kiül-

tünk a parkba, hát mondtuk, ez 

gyönyörű, már nem is a lakás-

ról beszélgettünk, mert az egy-

ből eldőlt, hogy itt szeretnénk 

élni, azonnal megszerettük ezt 

a csodálatos kisvárost. Bejártuk 

első nap a várost és nem érde-

kelt, melyik vonattal megyünk 

vissza, mert annyira magával ra-

gadott a látvány és az emberek is 

nagyon kedvesek. 

ÖH: Hogyan találtak otthonra 

a Hétvezér utcában?

Oláh Péterné:  Nehezen, ugyan-

is már úgy volt, hogy nem talá-

lunk megfelelő lakást. Kezdtük 

feladni, hogy itt fogunk élni. 

Ekkor azonban jött egy lehető-

ség, melyért hálásak is vagyunk 

Hajdú Misinek, aki azt mondta, 

hogy még egyet nézzünk meg. 

Megnéztük, kívülről bepucolva, 

belül még vakolat sincs, hullott 

a mennyezet. A kis udvara csá-

bított, a lelki szemeimmel pedig 

már felöltöztettük a lakást. A ki-

vitelező is végtelenül rendes volt, 

két nap múlva szólt, hogy kész 

lesz, mehetünk, így tavaly szep-

tember 5-én beköltözhettünk 

otthonunkba. 

Oláh Péter: Mi családi házban 

nem is mertünk gondolkodni, 

pedig azt mondta minden is-

merősöm, „Péter, te a bérházat 

ott fogod hagyni”. Én mindig 

családi házban éltem, sosem 

bérházban és örülök, hogy si-

került rálelnünk otthonunkra, 

kívül-belül újra van csinálva, 

ezt nekünk most csak lakni 

kell. 

ÖH: Fél év után hogy látják, jól 

döntöttek? Milyennek látják a 

várost?

Oláh Péterné:  Egyértelmű, jól 

döntöttünk, amikor Nagykőröst 

választottuk. Nagyon megnyerő, 

nagyon tetszik a város, jó helyen is 

lakunk, innen mindent könnyen, 

gyalogszerrel is elérünk. 

Oláh Péter:  Én autóval közleke-

dek, de ami feltűnik, hogy meny-

nyire előzékenyek az emberek. 

Borsodba, Miskolcon gyalogát-

kelőhelynél megállni? Ott nem 

állnak meg, inkább csak jobban 

hajtanak… meg itt köszönnek 

az emberek, még a nagyobb üz-

letekben is, ez tényleg meglepő 

volt.

ÖH: Egyből megszerették Nagy-

kő röst?

Oláh Péterné:  Igen, előbb volt 

a város, mint a lakás. 

Oláh Péter:  Nem mennék visz-

sza, pedig egy nagyon szép la-

kást hagytunk ott, de semeny-

nyiért nem mennék vissza. Én 

nagyon meg vagyok elégedve a 

várossal is, a környezettel. 

ÖH: Önök már nyugdíjasok, 

mivel foglalkoztak előtte? Il-

letve pár szóban beszéljenek, 

kérem a családról.

Oláh Péterné:  Én könyvelő vol-

tam, egy iskola gazdaságvezető-

je, onnan mentem nyugdíjba. 

Oláh Péter:  Kőműves a szak-

mám, 25 évig Békésben dol-

goztam, mint alkalmazott, utá-

na vállalkozó lettem Hidason, 

25 évig csirkével foglalkoztam. 

Oláh Péterné:  1983 óta va-

gyunk együtt, mert ez második 

házasság, két külön fiunk van, 

csak így mégis együtt. Unoka 

csak egy van, de ő már 20 éves, 

nem egy kisgyerek, főiskolás.

ÖH: Milyennek látják a városi 

fejlesztéseket? Pénteken 12:30-

kor átadásra kerül a Kálvin téri 

piaccsarnok is…

Oláh Péterné: Nagyon várjuk, 

ott leszünk, olvastuk az Ön-

kormányzati Hírek újságban. 

Kívülről gyönyörű, úgyhogy 

elképzelem, milyen szép lesz 

belül is, tetszenek a pavilonok, 

amiket képeken láttunk és re-

mélhetően széles választék lesz 

zöldségekből, gyümölcsökből, 

nem tudjuk, még kik bérlik ki 

a pavilonokat, de nagyon vár-

juk, hogy jó áron, szép környe-

zetben vásárolhatunk. Minden 

héten kétszer ki fogunk láto-

gatni a piacra. 

ÖH: Tavaly megnyertük a Vi-

rágos Magyarország országos 

versenyt és idén egy nemzet-

közi zsűri is érkezni fog Nagy-

kőrösre. Mit gondolnak arról, 

hogy a szakma is elismeri azt 

a munkát, amit a település fej-

lesztéséért végeznek?

Oláh Péterné:  Ez nagyon meg-

nyerő a számunkra, mert mi 

is virágot szerető emberek va-

gyunk. Sajnálom, hogy otthon 

hátrahagytam rengeteg virágot, 

mert nem tudtuk elhozni. Na-

gyon örülünk, hogy a város 

erre kiemelt hangsúlyt helyez, 

mert nem mindegy az emberek 

közérzetének, hogy milyen a 

környezetünk. Úgy látszik, erre 

is nagyon odafigyelnek a város 

vezetői és az emberek is. 

Oláh Péter: Na és a járda, a tér-

burkolat, az külön tetszik ne-

kem, hogy nagyon sokat adnak 

a járdákra, figyelnek a gyalo-

gos közlekedőkre, ez számom-

ra nagyon megnyerő. 

Az interjút készítette: 

Horváth Tibor

Képünkön balról jobbra: Oláh Péterné, Illés Sándorné Julika, Oláh Péter, 

Illés Sándor – gyorsan kialakult egy jó kapcsolatot a két család között
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Ahogyan lapunk arról beszá-
molt, az Alteo Nyrt. naperőmű-
vet épít Nagykőrös határában. 
Az Alteo Nyrt. hazai tulajdon-
ban lévő, modern szemléletet 
képviselő energetikai szol-

gáltató és kereskedő vállalat. 
Üzleti tevékenysége kiterjed a 
megújuló és a földgáz-energia-
hordozókon alapuló energia-
termelésre, az energiakereske-
delemre, valamint a vállalatok 

számára történő, személyre sza-
bott energetikai szolgáltatások-
ra, fejlesztésekre. A nagykőrösi 
beruházás alapadatairól kérdez-
tem Nagy Norbert projektmene-
dzsert, aki lapunknak elmondta, 

hogy három különböző terüle-

ten, 14 db, egyenként 495 kVA 

teljesítményű kiserőmű léte-

sül. 26.418 darab, egyenként 

345 W teljesítményű napelem 

került felszerelésre Nagykőrös 

határában, naperőművenként 

1.887 darab. 

„A Nap „járását” lekövető, 

napkövető forgatós technológi-

ájú lesz a napelempark. Ekkora 

méretben ez eddig egyedülálló 

Magyarországon. A munkálatok-

ba a nagykőrösi vállalkozásokat is 

bevonták. A tervek szerint néhány 

héten belül közcélú elektromos 

hálózatra 22 kV-os feszültségszin-

ten táplál be a naperőmű. Ehhez 

mintegy 2,5 km nyomvonal-

hosszon kell föld alatt vezetett, 

úgynevezett termelői kábelt ki-

építeni. Az erőművet távfelügye-

leti rendszeren keresztül üzemel-

tetik majd, folyamatos helyszíni 

üzemeltetői felügyelet nélkül.„- 

mondta el lapunknak Nagy Nor-

bert projektmenedzser. 

Lőrinczy Veronika
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Lapzártánk után március 8-án 

ünnepélyes keretek között ad-

ják át Nagykőrös legújabb büsz-

keségét, a fedett piaccsarnokot a 

Kálvin téren. A jelenlévőket kö-

szönti Kis Miklós Zsolt, a Nemze-

ti Agrárgazdasági Kamara alelnö-

ke, valamint Dr. Czira Szabolcs, 

Nagykőrös Város polgármestere. 

Áldást mond Szabó Gábor refor-

mátus lelkész- elnök, a piaccsar-

nokot megáldja Hernádi Lász-

ló katolikus esperes- plébános. 

A beruházásra a forrást Nagykő-

rös Városa egy kormányhatáro-

zatban rögzített döntés alapján a 

Belügyminisztériummal megkö-
tött támogatási okiratnak meg-
felelően kapta meg, vissza nem 
térítendő támogatás formájában. 
A Kálvin téri Piac csarnoképüle-
tének és környezetrendezésének 
kivitelezésére 415 millió forint 
támogatásban részesült a város.
E mellé Nagykőrös Város Ön-
kormányzat önerőként saját 
költségvetésében jelentős ön-
erőt is biztosított, melyet saját 
bevételeiből fedezett.

Nagykőrös Város Önkor-
mányzat és a Szent István Egye-
tem Ybl Miklós Építéstudomá-
nyi Kara együttműködésének 
eredményeképpen az egyetem 
hallgatói több tervet is készítet-
tek korábban az új nagykőrösi 
piaccsarnokról. A végső változa-
tot széleskörű társadalmi egyez-
tetés után választották ki. Ennek 
megfelelően épült meg a mostani 
létesítmény, melynek tervezője a 
Kiss Járomi Építészeti és Belső-
építészeti Iroda Kft. és Prof. Dr. 
Kiss Gyula DLA egyetemi tanár, 
YBL és ICOMOS - díjas építész-
mérnök, építész szakvezető, dé-

kánhelyettes. Az épület teljesen 

egyedi arculatú, egyedülálló az 

országban. A főhomlokzaton a 

bejárati nyílászárók a nagymé-

retű PIAC szót formázzák távo-

labbról szemlélve.

A közbeszerzést a Meditkon-

zult Kft. bonyolította le, a kivi-

telező egy helyi vállalkozás, az 

EU-ÉPÍTŐ Kft. volt, mely sok 

nagy kőrösi munkavállalónak biz-

to sí tott munkalehetőséget. 

Az új létesítmény, a nagykő-

rösi fedett piacsarnok teljesen 

egyedi kivitelezésű, hasznos 

alapterülete 963 m2. 

Március 8-tól minden 

vásárlót sok szeretettel 

várnak a teljesen megújult 

nagykőrösi piacon 

a kereskedők, és ősterme-

lők, kibővült, mindig friss, 

remek áron kínált áruvá-

lasztékkal!
 Polgármesteri Kabinet 

Nagykőrös

Zsuffa Tünde közismert író fia, 

a 15 éves Berei Mózes József, 

becenevén Pepe bár Magyaror-

szágon született, de Ausztriában 

nevelkedett, szenvedélye a mű-

korcsolya, többszörös osztrák 

bajnok, összesített kupagyőztes, 
számos nemzeti siker tulajdo-
nosa.

Ahogy arról már korábban 
hírt adtunk, édesanyjával ta-
valy nyáron hazatértek Ma-
gyarországra, így már magyar 
színekben indul a megméret-
tetéseken, célja a 2022-es téli 
olimpiára való kijutás. Edzője 
Sebestyén Júlia magyar műkor-
csolyázó, Európa bajnok.

Pepe szeptembertől a nagy-
kőrösi Arany János Református 
Gimnáziumban kezdte meg ta-
nulmányait magántanulóként, 
a 9. c osztályban. 

Az Önkormányzati Hírek-
nek egy korábban adott inter-
jú já ban így nyilatkozott: „Na-
gyon nagy megtiszteltetés, hogy 
ma gyar színekben indulhatok 
majd, főleg azért, mert nagypa-

pám nak megígértem a halálos 

ágyá nál, hogy egyszer hazaté-

rünk és a hátamra lesz írva, 

hogy MAGYARORSZÁG.”

Az ígéret teljesült, hiszen 

Berei Pepe február végén elő-

ször lépett jégre magyar színek-

ben a 4. Cup of Tyrol nemzet-

közi versenyen, Innsbruckban. 

A többszörös osztrák bajnok 

műkorcsolyázónak ez volt az 

első nemzetközi megmérette-

tése magyar színekben, melyen 

rögtön aranyérmet is szerzett.

Az ifjú tehetség a versenyre 

Budapesten készült fel Sebes-

tyén Júlia edző irányítása alatt. 

Kívánunk a jö vőben további 

eredményes sporttevékenysé-

get és hasonló szép sikereket 

Pepének!

Beretvás Judit

Berei Mózes József ’Pepe’ megszerezte 
magyar színekben első aranyérmét

Pepe az osztrák alkancellárral, sportmi-

niszterrel, Heinz-Christian Strache-val

Berei Pepe és edzője, Sebestyén Júlia

Különleges, egyedi tervek szerint épült meg Különleges, egyedi tervek szerint épült meg 
a funkcionálisan is a kereskedők, őstermelők, vásárlók a funkcionálisan is a kereskedők, őstermelők, vásárlók 

minden igényét kiszolgáló nagykőrösi piaccsarnokminden igényét kiszolgáló nagykőrösi piaccsarnok
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TAKARÉK FIX 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

KAMAT:
ÉVI 6,99%-TÓL¹

THM: 
8,06-19,51%*

Takarék Fix Személyi Kölcsön,
kamat évi 6,99%-tól¹

THM: 8,06-19,51%
*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabá-
lyok a 2019. február 1. napjától hatályos kondíciók alapján történt.A feltételek változása esetén a THM módosulhat.  A  Takarék Fix Személyi 
Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon 
találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Fix Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a 
Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria 
Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A feltüntetett kamat eléré-
sének feltétele legalább 3 000 000 Ft hitelösszeg és havi nettó 200 000 Ft összeg átutalásának a vállalása és a Kölcsön teljes futamideje 
alatti fenntartása az ügyfél Hitelintézeténél vezetett bankszámláján. Reprezentatív példa: Hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, Hitel futamideje: 
5 év, Hitelkamat: évi 6,99%, Hitelkamat típusa: rögzített a teljes futamidő alatt fix, A teljes hiteldíj mutató (THM): 8,06%, A törlesztő részlet 
összege: 59 519 Ft, Visszafizetendő teljes összeg: 3 623 938 Ft, A hitel teljes díja: 623 938 Ft.

www.patriatakarek.hu

I.

A helyi adókra és a gépjár-

műadóra vonatkozó, 2019. már-

cius 18-ig pótlékmentesen fize-

tendő adó összegét tartalmazó 

készpénz-átutalási megbízások 

kézbesítése megtörtént. Ezen 

átutalási megbízások kizárólag 

az I. féléves fizetési kötelezett-

séget tartalmazzák. Az előző évi 

adóhátralékról, valamint az erre 

felszámított késedelmi pótlékról 

a félévi egyenlegértesítő – a jog-

szabályi előírásoknak megfelelve 

– 2019. augusztus hónapban tör-

ténő megküldésével egyidejűleg 

ad tájékoztatást az adóhatóság.

A 2019. évet érintő gépjár-

mű-adómérték,- és tulajdonos 

változásokra tekintettel az 

érintett adózók részére 2019. 

március elején kiküldésre ke-

rülnek az adóhatósági határo-

zatok, melyek a Belügyminisz-

térium 2019. évre vonatkozó 

éves adatszolgáltatásán ala-

pulnak.

Felhívom az adózók figyel-

mét, hogy gépjármű-adómér-

ték,- és tulajdonos változás 

esetén az első félévre fizetendő 

adóról kiállított készpénzátuta-

lási megbízások az adóhatósági 

határozat megküldésével egyi-

dejűleg kerülnek kézbesítésre.

II.

Az önkormányzati adóható-

ság a Nemzeti Adó- és Vámhi-

vatal szolgáltató jellegű politi-

kájával összhangban 2019. I. 

félévében is folytatja a bevallási 

kötelezettségek teljesítésére és 

az adómentességre való jogo-

sultságra irányuló ellenőrzé-

seket mind a magánszemélyek 

kommunális adója, mind az 

építményadó fizetési kötele-

zettség tekintetében. 

Az egyenlő és arányos köz-

teherviselés elvének érvényesí-

tése érdekében, az adótudatos 

magatartás kialakítása végett, 

valamint az adóhatósági elle-

nőrzéshez kapcsolódó szankciók 

(adókülönbözet megállapítása, 

adóbírság, késedelmi pótlék) 

elkerülése érdekében az adó-

hatóság kéri az adózókat, hogy 

bevallási kötelezettségüknek ha-

táridőben tegyenek eleget. 

A Nagykőrösi Polgármeste-

ri Hivatal Pénzügyi Irodájá nak 

adóztatási szakterülete (Nagy-

kő rös, Sza bad ság tér 5. szám, 

3-6. szá mú iro da) ügy fél fo-

ga dá si idő ben (hétfőn: 15.00 

- 18.00, szerdán: 7.30. - 15.00., 

pén te ken 8.00 - 12.00. órá ig) 

min den egye di kér dés ben tájé-

koz ta tást és segítséget nyújt. 

Nagykőrösi Polgármesteri 

Hivatal adóhatósága

TÁJÉKOZTATÁS
AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN

ÁLLÁST
KÍNÁL

Nagykőrösi Szolgáltató Köz-
pont, állást hirdet, közalkal-

mazotti jogviszonyban,

karbantartói 
munkakör betöltésére, 

2019. április 01-i kezdéssel. 

A pályázat részeként 
benyújtandó iratok: 

- 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány; 

- önéletrajz; - szakképesítést 
igazoló bizonyítvány. 

Jelentkezési határidő: 
2019. március 14. 

Pályázat benyújtásának 

módja: 

- postai úton (Nagykőrösi 

Szolgáltató Központ 2750 

Nagykőrös, Szabadság tér 

4.); - vagy személyesen 

a fenti címre, hétfőtől-

péntekig, 8:00-12:00 óráig 

Érdeklődni:

az 53/550-435-ös 

telefonszámon lehet, 

hétfőtől-péntekig, 

8:00-12:00 óráig
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MAGUNK VÁLASZTJUK A SORSUNK? MAGUNK VÁLASZTJUK A SORSUNK? 
AKIK KÖRÜLVESZNEK MINKET, MEGHATÁROZZÁK JÖVŐNKET?AKIK KÖRÜLVESZNEK MINKET, MEGHATÁROZZÁK JÖVŐNKET?

Miként jutottunk a Nagykőrösi Lovas Sportegyesület éves Miként jutottunk a Nagykőrösi Lovas Sportegyesület éves 
terveitől az együttélés fontos kérdéseihez?terveitől az együttélés fontos kérdéseihez?

Vélhetően nincs olyan ember Nagy-
kőrösön, aki ne ismerné Molnáré-
kat, lovastanyájuk mára fogalom 
a városban, augusztusi rendezvé-
nyük pedig évek óta vonzza a lo-
vassportok szerelmeseit szerte az 
országból, de nem csak versenyek 
ezek a napok, kiváló családi progra-
mul is szolgálnak. Ha csak az utóbbi 
két évre gondolunk, bekapcsolódtak 
a városi Arany 200 programokba, de 
a 650-es jubileumra is meglepetéssel 
készültek. Adódott hát a kérdés, 
vajon az idén mikkel rukkolnak 
elő – így van ez már azokkal, akik 
hozzátesznek a dolgokhoz, várjuk 
mi lesz a következő.

Rövid telefon, késő délután ráér-
nek, és elmondják terveiket. A kony-
hában ülünk le az asztalnál, Erzsi-
ke kávéval kínál: „Ez egy igazán 
finom, kapszulás kávé, amelyből 
lehet választani erősebbet, gyengéb-
bet” – mondja, hozzátéve, jól is jön 
a pályázatoknál vagy egyéb éjszaká-
ba nyúló család-gyermekek, tanya, 
egyesület körüli dolognál. S szava-
iból érződik, nem csak a koffein, de 
gyermekei iránti szeretet is erőt ad 
ilyenkor az édesanyának.
Szinte kérdezni sem kell, elvégre 
a telefonban megbeszéltük, miért 
is jön az ember, s már sorolja is 
Molnárné Szóláth Erzsébet az éves 
programokat:
– A hétköznapok lovagoló szakkö-
rei, lovas edzései, gyógylovaglásai 
mellett az idén is megrendezzük a 
lovastáborainkat és a lovasnapot. 
Lehetőséget biztosítunk az érettsé-
gire készülő diákoknak a közösségi 
szolgálat teljesítésére. Szívesen kap-
csolódunk városi nagyprogramok-
hoz is. Ahogy számunkra is fontos, 
hogy az idén városunk képviseli 
hazánkat az európai környezet-
szépítő versenyen (Entente Florale 
Europe – szerk.), így még nagyobb 
hangsúlyt kap az év során a kör-
nyezetvédelem, a környezet szépí-

tése az egyesületünk életében, 
melyek egyik pontja a Kőrös-ér 
partján rendezett futóversennyel 
egybekötött, aktív és passzív lovas 
túra lesz. Ezt őszre tervezzük.
Az asztalnál ülő férj, Molnár Dezső 
is bekapcsolódik ezen a ponton:
– Elő kell készíteni, először vágunk 
bele. Ráadásul a futáshoz mi nem is 
értünk, ezért fel kell vegyük a nagy-
kőrösi futókkal a kapcsolatot. Meg-
győződésem, hogy az ember azzal 
foglalkozzon, amihez ért, ha más 
vizekre evez, akkor hallgassa meg a 
hozzáértők tanácsát. 

Ekkor, mintha valamit meghal-
lott volna, érkezik haza Erzsike és 
Dezső fia, a kis „Dezsőke”, aki maga 
is aktív tagja és versenyzője az 
egyesületnek. S persze családi kör-
ben Dezsőke, de egyébként az Ybl 
Miklós Építéstudományi Karon 
építőmérnökként végzett, a Bács-
víz Zrt-nél dolgozik, mellette pe-
dig újabb diplomamunkáját írja a 
Debreceni Egyetem műszaki ka-
rának településmérnöki szakán. 
Köszön, helyet foglal az asztalnál, 
közben édesapja folytatja.
– Az ötletet mi is a kőrösi embe-
rektől vettük, akik futnak, sétál-
nak a parton, amióta visszatért a 
Kőrös-érbe az élet, ezt szeretnénk 
megmutatni minél több embernek. 
Kétségtelen, hogy ez a vízminőség 
javulás a szennyvíztisztító korsze-
rűsítésének köszönhető, de erről 
Dezsőke igen sokat tudna monda-
ni. – s látható a büszkeség az apa 
arcán, aki maga is több évtizede dol-
gozik a vízügynél, mondhatni a Kő-
rös-ér a kisujjában van, mégis most 
a mérnök fiára tekint. És az ifjabb 
Molnár Dezső számos érdekes in-
formációval szolgál, hiszen nekik a 
tisztítót az egyetemen külön előa-
dáson is bemutatták, s valószínűleg 
sokan nem tudják, hogy tisztább 
vizet bocsát a Kőrös-érbe a városból 
kijövő csapadékvíz minőségénél.

Az egyetemi évei alatt egyéb-
ként Dezső a piactervezők csa-
patának is részese volt, míg az 
építészszakosok látványterveket 
készítettek, addig ők, építőmérnök 
hallgatók a közművek, utak átter-
vezésén dolgoztak. Ma is büszke rá, 
hogy ennek részese lehetett, hiszen 
ezt is a városához, otthonához kö-
tődő szép feladatként élte át. Feladat 
pedig mindig akad bőven, mun-
kahelyén éppen egy kecskeméti 
nagyszabású beruházást készítenek 
elő, itthon pedig továbbra is kive-
szi a részét a tanya és az egyesület 
körüli dolgokból, de azért rendsze-
resen szakít időt, hogy hazafelé a 
piac irányába jöjjön. Ahogy mondja 
– bámészkodója vagyok az építke-
zésnek – s jó látni, hogy az egykori 
hallgatói tervekhez képest, tanár úr, 
a profi miként álmodott meg egy 
városunkhoz illeszkedő piacot, s 
az most miként épül. Jó azt látni, 
amikor valami, ami addig papíron 
volt, megvalósul, legyen az a saját 
tervem vagy éppen egy ilyen épü-
let, mint a piac, ami a városom-
ban, az egykori tanárom tervei 
alapján épül.
– Jó látni azt a tiszteletet, amivel 
a hivatása, korábbi tanára iránt 
viseltetik. – mondattal terelődik a 
beszélgetés tovább.
– Ha egy lovas ember belép az 
istállóba, köszön. Ha egy ember 
nincs ott, akkor is köszön a lovak-
nak. Ma gyakori, hogy az emberek 
egy irodában nem tisztelik meg a 
másikat ezzel, mert mindenki rohan 
és a saját dolgával van elfoglalva. Én 
és a testvérem is ezt hoztuk itthonról 
– mondja az ifjabbik Dezső.
– Az említett testvér, Erzsébet a 
Szegedi Egyetem Jogi karán vég-
zett, 2018 májusában védte doktori 
értekezését, s ma már ott tanít, ad-
junktusként dolgozik, büntetőjo-
gász. Az idősebb Dezső megjegyzi:
– A gyermekeink – és itt nem csak 
a vérszerinti gyermekekre, de 
mindazokra gondolok, akik ná-
lunk tanultak lovagolni, részt vet-
tek a programjainkon, azok szer-
vezésében, megállják a helyüket 
az életben. Kétségtelen, én lovas 
határőr voltam, ahol mindennek 
formája volt és így van ez nálunk 
is. A tiszteletet megköveteljük, de 
ez nem is esik a gyerekeknek nehe-
zére, tudják, hogy nálunk így szo-
kás, s elfogadják, magukkal viszik. 

S a gondolatok sorában szépen 
rajzolódik a kép, a tisztelet és az 
egymás iránti figyelmesség képe, 
melyek itt a lovas tanyán úgy van-
nak együtt, mint ló és lovas. Hi-
szen, nem véletlenül nem tervez-
nek hosszú nyaralásokat Molnárék, 
a lovakkal évi 365 napban kell 
foglalkozni. A baj leginkább este, 
ünnepnapon, hétvégén üt be, s 
nem lehet feltenni a polcra egy-két 
napra, menni kell.

Az ifjabbik Dezső, akit a nyá-
ri lovasversenyeken, Kőrösön is 
rendszeresen láthatunk, amint 
sorra veszi az akadályokat, úgy 
gondolja, sokat tanult szüleitől ar-
ról is, milyen fontos, hogy a társai 
iránt figyelmes legyen. A társ pedig 
lehet ember vagy éppen a ló. Meg-
lehet, utóbbi nem tud beszélni, de 
viselkedése, mozdulásai számos 
információt hordoznak, melyek-
ből következtetni lehet, miként is 
érzi magát azon a napon.
– Tisztelet, figyelmesség, felelős-
ség, kitartás – nálunk ez dívik 
– folytatja az idősebb Dezső –, 
de mint mondtam, ez a hozzánk 
járó gyermekeknek természetes, 
a szülők is pozitívan fogadják. 
Van olyan szülő, aki maga is a tábo-
runkban volt, s most a gyermekét 
íratta be. De többen már felnőtt-
ként maguk járnak vissza ide lo-
vagolni. Jó látni, hogy a lovaglást 
itt megszerető gyermekek 99 %-a 
az életben is megállja a helyét. 
S persze magunk is tisztában va-
gyunk vele, hogy a lovaglás mi-
ként fejleszti a gyors döntéshoza-
tal és egyéb, a mai életben fontos 
készségeket, de azért mindig jó 
hallani, hogy az itteni mentalitás 
miként segítette a gyermekeink 
életét – s persze újra nem csak a 
vérszerinti gyermekekre gondol.

Tél végén hamar jön a sötét, és 
a tanya körüli élet nem csak 365 
napos, de napi 24 órás szolgálatot 
kíván, így megköszönve a szíves 
vendéglátást, búcsúzom, s a város-
ban befelé tartva, átfut a gondolat 
az ember agyán – hiába, mindenki 
maga dönti el, hogy tervez és épít, 
vagy csak rombol, de kétségtelen, 
hogy jelleme befolyásolja tetteit, 
miként tettei is alakítani fogják 
jellemét, miként a jó közösség 
pedig jó irányba, a rossz pedig a 
sötét oldalra tereli az embert.

-sz-
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A NAGYKÔRÖSIEK ÖRÜLNEK
AZ ÚJ PIACCSARNOKNAK!

A www.nagykorosma.hu és az Önkormány-
zati Hírek közös szavazásának végeredmé-
nye szerint a szavazók örülnek az új piac-
csarnoknak, és az eddigieknél többször 
fognak oda kilátogatni. Sőt, olyanok is lesz-
nek, akik eddig nem voltak piaclátogatók, 
de szívesen mennek majd ki a megújult 
impozáns épületbe, ahol a kereskedők és a 
helyi őstermelők csodálatos áruválaszték-
kal várják a vásárlókat. 

Menjen ki Ön is a megújult nagykőrösi 
piacra, ahol március 8-án, lapzártánkat 

követően megnyitott az új, fedett csarnok!
LV

FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata 

a Településrendezési eszközök 

módosításának tárgyalásos eljárása  

kapcsán, partnerségi egyeztetés 

keretében lakossági fórumot tart 

2019. március 18-án.
További információk 

a város hivatalos honlapján 

olvashatók.

„Egy kis figyelem”
A jelzőrendszer akár életet is menthet

Február 26-án Nagykőrösön 

került sor az úgynevezett éves- 

és jelzőrendszeri konfe ren-

ciá ra, ahol a szakma tanács-

ko zott a témában a Károli 

Gás pár Református Egyetem 

Ta ní tó kép ző Főiskolai Karán. 

Re mek előadásokat hallhattak 

a jelenlévők, akik mindegyike 

azon dolgozik, hogy bajbajutott 

embertársainknak a lehető leg-

nagyobb és legmagasabb szin-

tű segítséget legyenek képesek 

nyújtani, még pedig időben. 

A rendezvényt a Nagykő-

rösi Humánszolgáltató Köz-

pont Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálata szervezte a helyi 

jelzőrendszeri tagok számára. 

Az éves esemény megrendezése 

egyben jogszabályi kötelezett-

ség is, a jelzőrendszer hatéko-

nyabb működtetése érdekében. 

A rendezvényt jelentős 

számú érdeklődés övezte, a 

jelzőrendszeri tagok nagy 

számban képviseltették ma-

gukat. A tanácskozáson az ér-

tékelő beszámolók közzétételét 

követően lehetőség volt párbe-

szédes formában a jelzőrend-

szer működésével kapcsolatos 

tapasztalatok megvitatására is.  

A konferencián áttekintés-

re került a jelzőrendszer mű-

ködése, a jelenlévők számos 

témában érdekes előadásokat 

hallgathattak meg, mivel az 

előadók több szakterületet 

képviseltek (szociális terü-

let, rendőrség, óvoda, iskola, 

védőnők stb.). Mindannyian 

kiemelték az együttműködés 

fontosságát és a jó kommuni-

kációt, ami elengedhetetlen a 

jelzőrendszer hatékony mű-

ködtetéséhez.

LV/NHSZK
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Az ellenzéki terror-vágy és gyilkos 
szándék ellen szólalt fel Nagy Balázs

Nagy Balázs egy MSZP-s ren-

dez vé nyen elhangzott szégyen-

tel jes ki je len tés kapcsán szólalt 

fel a februári képviselő-tes-

tü le ti ülé sen.  Az történt, hogy 

egy nagy kő rö si nő, aki László 

Fe renc cel együtt vett részt a 

prog ra mon, és szónokolt is, azt 

mond ta, hogy azokat a Fidesze-

se ket agyon kéne verni, akik 

nem tud nak 40 órát dolgozni. 

Lász ló Fe renc és társai, köztük 

Uj he lyi Ist ván lel ke sen meg tap-

sol ták a felszólaló nagykőrösi 

nőt az MSZP rendezvényén.

Nagy Balázs települési kép-

vi se lő, bizottsági elnök:

„Köszönöm a szót tisztelt 

pol gár mes ter úr, tisztelt képvi se-

lő- tes tü let! László Ferenc kép vi-

se lő társamnak teszem fel a kér-

dést. Tud-e azonosulni az MSZP 

tagsága azzal a Zágráb Nán dor 

vezette Jobbikkal, Jobb Nagy-

kő rö sért Egyesülettel, akik kel 

Önök közösen szervez tek tün-

tetéseket, egységbe tö mö rül tek, 

és összefogtak? Akik az el len fe-

lei ket gyilkossággal fe nye ge tik. 

Ábrahám Edit a Fi desz ese ket 

akar ja akasz ta ni, Ma ri ka néni, 

aki agyon akarja üt ni… Inter-

netes bejegyzéseket idéznék: 

IB gázosítani akar, azt mondja, 

hogy gyűjtsünk neki gázt. OJ 

azt mondja, pofán kéne verni 

a polgármestert, aztán a többit 

meg elásni a hátsó kertben. MN, 

Zágráb Nándor felvetésére, hogy 

a polgármestert le kell váltani, 

azt mondja: „agyonütni!”.

Az MSZP egyet ért-e ezekkel 

a felvetésekkel? Köszönöm!”

László Ferenc nagykő-

rösi MSZP elnök válaszá-

ban csak ködösíteni volt 

képes, a kérdésekre konk-

rét válaszokat nem adott. 
Lőrinczy Veronika

Biztató játékkal, rengeteg helyzettel 
kezdte meg a szezont a Kinizsi

A Kinizsi FC március 3-án vasárnap hazai 
pályán fogadta a Tápiószecső csapatát, a 
mérkőzés a rengeteg nagykőrösi helyzet, 
és remek játék ellenére gól nélküli döntet-
lennel zárult. A mérkőzésen nyújtott telje-
sítményről és a továbbiakról Sohajda Márk 
elnököt kérdeztük.

„Örömteli, hogy határozottan javuló ten-
denciát mutat a játék, ugyanakkor a sok- sok 
kihagyott helyzet miatt bosszús vagyok, és 
a csapatunk is az. Jól mutatja a fejlődést, 
javuló tendenciát, hogy az ellenfél, a Tápió-
szecső vezetése is elismerően nyilatkozott a 
nagykőrösiek teljesítményéről. Úgy érzem, 
hogy jó úton járunk, sokkal biztatóbb volt 
a játék, mint korábban. Az igazság az, hogy 
a góllövőt, a gólvágót kellene megtalálnunk, 
egy jó csatár nagyon hiányzik még. Bízom 
 azonban abban, hogy hamarosan megfor-

dul a szerencse, és sokszor betalálunk az 
ellenfél hálójába. A bajnokságban játékerő-
ben az egyik legjobb csapat vagyunk, így 
erre minden esélyünk megvan. Ha egy-két 
győzelmet aratunk, akkor már rengeteg 
helyet előre tudunk lépni a tabellán, és 
bebiztosíthatjuk a helyünket. Nyáron egy 
újabb csapatépítés következik, és meggyő-
ződésem, hogy minden esélyünk megvan 
arra, hogy ismét bajnokaspiráns csapat le-
hessünk az őszi fordulókra. Ehhez azonban 
tényleg gólerősebb játékra, egy remek csa-
tárra is szükségünk lesz. Most két idegen-
beli mérkőzésre utazunk, Vecsésre, illetve 
Tökölre. A hazai közönség tehát március 
24-én láthatja játszani a csapatot legközelebb 
Nagykőrösön. Ekkor igazi rangadó van ki-
látásban a Pilis ellen. Hajrá Kinizsi! Hajrá 
Nagykőrös!” LV

HA NEM FÉR EL 
A KOMMUNÁLIS 

HULLADÉK A 
KUKÁBAN: IRÁNY A 

HULLADÉKUDVAR!

A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy a 
hulladékgyűjtő edény űrtartalmán 
felüli kommunális hulladékot a helyi 
rendeletben meghatározott feltéte-
lek szerint a hulladékgyűjtő ponton 
helyezheti el. A hulladékgyűjtő pont 
a korábbi, rekultivált hulladéklera-
kó telep bejáratánál balra található 
(Kürtilapos dűlő). Szintén itt talál-
ható a hulladékgyűjtő udvar, ahol a 
helyi rendeletben foglaltak szerinti 
hulladékok, meghatározott meny-
nyiségben helyezhetők el a lakosság 
részéről.

 Nyitva tartás 

március 31-ig: 

Kedd-Szombat 8-16 óráig

Közönjük, hogy Ön is 
tesz környezete, 

Városunk tisztaságáért!
További tudnivalók: 

www.kovart.hu
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

4599 Ft
PB gáz 23 kg

9299 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

Nyiri Húsbolt Kft.

NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00 

14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ!
Juhbeles virsli 1450,-/kg

Páros debreceni 1350,-/kg 

Lecsókolbász 890,-/kg

Hirdetés
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. március 4-től 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út. 28. 

Tel.: 53/552-134

2019. március 11-től 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. március 9-10-én

DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5.; 

Tel.: 06/53-359-725; 

06/20-375-77-50

2019. március 15-16-17-én

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. 

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

Hirdetés

Orvosi ügyelet

telefonszáma:

53/350-377

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI
ADATGYÛJTÉSRÔL

A Központi Statisztikai Hi-

va tal (KSH) Nagykőrös tele-

pü lé sen a hivatal elnöke ál-

tal 2019-re engedélyezett, 

ön kén tes adatszolgáltatáson 

ala pu ló lakossági adatfelvé-

te le ket hajt végre, a korábbi 

évek gyakorlata szerint. 

A felvételek Országos Sta-

tisz ti kai Adatfelvételi Program 

(OSAP) szerinti nyilvántartási 

szá mai és megnevezései a kö-

vet kezők:

1539 Munkaerő-felmérés és 

kiegészítő felvételei

1942 A lakosság utazási szo-

kásai

2003 Háztartások informá-

ciós és kommunikációs tech-

no lógiai eszköz-használata

2153 Háztartási költségvetési 

és életkörülmény adatfelvé-

tel, naplóvezetés

2154 Háztartási költségvetési 

és életkörülmény adatfelvé-

tel, éves kikérdezés

 Az összeírási munkát a 

Köz pon ti Statisztikai Hiva-

tal megbízásából a Statek 

Sta tisz ti kai Elemző Központ 

Kft. (Statek Kft.) fényképes 

iga zol vánnyal ellátott kérde-

zői végzik. 

A válaszadásra kijelölt ház-

tartások kiválasztása a KSH 

népszámlálási adatállományá-

nak aktualizált változatából 

vé let len sze rű mintavétellel tör-

té nik az ország különböző te le-

pü lé sein. Az adatfelvéte lek ből 

származó eredmények nél kü-

löz he tet lenek a tár sada lom jel-

lemzőinek feltér ké pezésében. 

A kapott adatokat a Köz-

ponti Statisztikai Hivatal a 

hivatalos statisztikáról szóló 

2016. évi CLV. törvény, vala-

mint az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2016/679 Ren-

delet (általános adatvédelmi 

rendelet, GDPR) előírásának 

megfelelően bizalmasan keze-

li, azokat más szervek, szemé-

lyek részére nem szolgáltatja 

ki. Az eredményeket név és 

egyedi adatok nélkül, vala-

mint összesített statisztikai 

táblázatokban közli. 

A Központi Statisztikai 

Hivatal a lakosság és az ön-

kormányzat részére munka-

napokon hétfőtől csütörtö-

kig 8:00 és 16:00 óra között, 

pénteken 8:00 és 14:00 óra 

között a +36 80 200-766-os 

telefonszámon, illetve a lak-

info@ksh.hu e-mail címen ad 

további felvilágosítást. 

Az adatgyűjtés módszer-

tanával és a kutatási ered-

ményekkel kapcsolatosan a 

www.ksh.hu internetes olda-

lon található Adatgyűjtések/

Lakossági adatgyűjtések me-

nüpont nyújt tájékoztatást.
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AZ ELLENZÉK, HA HATALOMRA KERÜLNE, 
MEGSZÜNTETNÉ A NAGYKÔRÖSI 

TÛZOLTÓSÁGOT IS?
„A jelen báli idényét az un. „Tűz-

oltó-bál” jelenti, azzal 

huszonegynéhány 

tűzoltónak a képvise-

letével, akik valójában 

nincsenek kihatással a 

város közéletére.
Sem kulturálisan, sem más-

ként!” – ezt írta szó szerint dr. 

Ábrahám Tibor László volt 

SZDSZ-es országgyűlési képvi-

selő lapjában, a Heti Hírekben 

Tóth Barna. 

Azt a kapitális hazugságot, 

hogy a nagykőrösi báli idényt 

a Tűzoltó Bál jelenti Nagykőrö-

sön, nyilván cáfolni sem érde-

mes, mivel minden nagykőrösi 

tudja, hogy a Nővérbál, a Polgá-

ri Bál mellett számos civil szer-

vezet, iskolai munkaközösség, 

sportegyesület is szervez, ren-

dez bálokat, vacsorákat ilyen-

kor, tehát igen széles, gazdag a 

kínálat, választék.

Az viszont ennél is fonto-

sabb és elgondolkodtató, amit 

viszont cáfolni és visszautasítani 

kell, hogy Tóth Barna szerint a 

„nagykőrösi tűzoltók nincsenek 

kihatással a város életére”. Erre 

már nincsenek szavak, felhábo-

rító az egész, primitív színvo-

naltalan gyalázkodás.  

Tóth Barna és a 
mögötte álló politikai 
erők ezzel újabb mély-
ségbe zuhantak, nyíl-
tan megtámadták a 

nagykőrösi tűzoltókat, 
mindennapos mun-

kájukat, áldozatválla-
lásukat minősítették 
ezzel. Felmerülnek 

kérdések is az ellenzé-
ki lap cikkét olvasva: 
Ezek szerint az ellen-

zék álláspontja az, 
hogy nincs szükség az 
Önkormányzati Tűz-

oltóság Nagykőrösre és 
a tűzoltói állományra? 
Ezek szerint az ellen-

zék, ha hatalomra 
kerülne, megszüntetné 

a helyi tűzoltóságot is? 
Persze Tóth Barnán már nem 

is lepődünk meg, 2016. novem-

ber 16-án egy sajtótájékoztatón 

azt mondta: 

„SOKSZOR AZT SEM 

ÉRTEM MEG, HOGY 

ÉN MIT ÍROK”.  

Jobb esetben most is csak ez a 

helyzet, rosszabb esetben értette 

és komolyan is gondolta, amiket 

leírt…

INKÁBB AZZAL 

FEJEZZÜK BE, 

HOGY SZÜKSÉG 

VAN A TŰZOLTÓK-

RA, ÉS NEM SZA-

BAD ENGEDNÜNK, 

HOGY MEGSZÜN-

TESSÉK A TŰZOL-

TÓSÁGOT, ÉS LE-

NÉZZÉK AZOKAT, 

AKIK TESZNEK, 

DOLGOZNAK 

A VÁROSÉRT.
Horváth Tibor

Itt is segítettek tűzoltóink

Február 1-jén az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös szak-
emberei egy erősen rongálódott fa részeinek eltávolításában 
segítettek, mely lakóházat és villanyvezetéket is veszélyeztetett.

„Minden Ké(P)pen 

Nagykőrös 2019.” 
 Nagykőrös Város 

Önkormányzata és a 

KÖVA-KOM Nonprofit 

Zrt. közös fotópályá-

zatot hirdet nagykőrösi 

ifjúság és felnőttek 

részére

„Minden Ké(P)pen 

Nagy kő rös 2019.” el ne-

ve zés sel

Pályázat célja: A „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” című fo-

tópályázatát célja, hogy felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 

hogy környezetünk megóvása és szépítése csakis összefogással, 

közös tenni akarással valósulhat meg. 

A pályázatok elbírálására négy témakörben kerül sor, témakö-

rönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves 

korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt): 

1.„Nagykőrös természeti értékei”; 2. „Összefogással az élhetőbb 

környezetért”; 3. „Virágos Nagykőrösért”; 4. „Nagykőrös épített 

értékei, műalkotásai”

Pályázat benyújtásának határideje: 

2019. november 4., hétfő 12:00

Pályázatok benyújtási címe: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagy-

kőrös, Lőrinc pap u. 3.) titkársága 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánunk!

A teljes felhívást megtalálja a www.nagykoros.hu oldalon!
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A Kőrös Környéki Nagycsa-

ládosok Egyesülete február 

23-án ünnepelte tagcsalád-

jaival közösen a Házasság 

Világnapját. Szigetvári Lilla 

köszöntötte a vendégeket a 

programon, a Házasságbőrönd 

című verset szavalta el. Mi 

mindannyian fontosnak tart-

juk a házasságot, a rendezvé-

nyen kötetlenül beszélgettünk 

erről. A házaspárok elmesélték 

saját tapasztalataikat, élménye-

iket és bánatokat az együtt el-

töltött évekről. A gyermekek ez 

idő alatt álarcokat készítettek.

Ezt követően kisorsoltunk 

a résztvevők közt két pizza-

vacsorát a Tormási pizzéria 

jóvoltából. Délutánunk far-

sangi mulatsággal folytatódott. 

A kicsik és nagyok jelmezbe 

bújtak. A jelmezek bemuta-

tását követően közös játék 

következett. Kedves tagunk, 

Pozsgai Kálmánné fánkot sü-

tött részünkre. Ezek után vidám 

táncos délután következett.

Szeretettel várunk mindenkit 

tagjaink közé!

Kőrös Környéki 

Nagycsaládosok Egyesülete

Február utolsó szombatján a 
Weiner Leó Zeneiskola Alap-
fokú Művészeti Iskola pedagó-
gusainak közreműködésével, 
a gyermekkönyvtár idei első 
Könyvudvari Vigasság – csa-
ládi játszóházának interaktív 
hangszersimogató rendezvé-
nyén vehettek részt kicsik és 
nagyok. A zenepedagógusok 
egy farsangi történetbe ágyazva 
ismertették meg a gyerekekkel 
hangszereiket. A farsangi bálba 
igyekvő állatok hangját külön-

féle hangszerekkel szólaltatták 
meg, amelyek alapján az állato-
kat a gyerekeknek kellett kita-
lálni, s a hangszert megnevezni. 
Minden így kitalált állathoz 
eljátszottak egy-egy közismert 
gyerekdalt, amelyeket a gyere-
kek együtt énekeltek el az őket 
kísérő szülőkkel, nagyszülők-
kel. A kitalálós játék, a dalok, 
a közös éneklés mindenkit jó-
kedvre derített. Mire az állatok 
megérkeztek a farsangi bálba, 
zárásként minden résztvevő 

önfeledt hangulatban énekel-
hette el a szintén nagyszerűen 
hangszerelt Konyhai bál meg-
zenésített verset. A mindenki 
számára élményt nyújtó, nagyon 
kedves, vidám műsor után na-
gyon nagy sikere volt a hang-
szersimogatásnak is, amikor is 
az érdeklődő gyerekek kipróbál-
hatták a hangszereket. Így hozva 
közelebb hozzájuk a zene és ze-
nélés varázslatos világát. Aján-
dékként a gyerekek megkapták a 
bemutatott hangszerek kifestőit. 

A közreműködő pedagó-
gusok: Latrányi Lajos – dob, 
Németh Kornél – gordonka, 
Nyergesné Radnóti Hajnalka – 
hegedű, Sohajdáné Justin Kata-
lin – szintetizátor, Török György 
– trombita, Unyi-Csernus Vero-
nika – fuvola, akiknek ezúton is 
köszönjük szépen lelkes munká-
jukat.  

A zenei foglalkozást termé-
szetesen kézműveskedés kö-
vette. Szebbnél szebb dobokat 
készítettek a gyerekek.

PROGRAMAJÁNLÓ

ÜNNEPELTEK A KŐRÖS KÖRNYÉKI 
NAGYCSALÁDOSOK
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Nagykőrös város Év Sportolója
2018. címet kapta: FEKETE BOGLÁRKA

íjászat sportágban

Fekete Boglárka íjász a Nagykőrösi Kos-
suth Lajos Általános Iskola kitűnő tanu-
lója. Az íjászat mellett táncolt, judozott, 

tornázott. 2016-ban igazolt a Hetényegy-
házi Íjász és Szabadidősport Egyesülethez. 
Edzői révén egy számára új edzésmódot és 
lövéstechnikát ismert meg. Volt a régiós 
válogatott tagja. Az íjászat több szaká-
gát is kipróbálta: történelmi, pálya /WA, 
IFAA/, terep, 3D, és futásíjászat. Kedven-
ce a történelmi íjászat, mivel ott történelmi 
viseletben kell megjelenni és versenyezni.

Nem meglepő tehát, hogy legnagyobb 
eredményét is a történelmi íjászatban 
érte el; 2018-ban Világbajnoki címet 
szerzett. De az Európa bajnoki érme 
mellett, több országos bajnoki érem-
mel is büszkélkedhet. Az első osztályú 
minősítést már megszerezte, de nagy 
álma a Mesteríjász cím elérése. A pá-
lyaíjászatban IFAA Európa bajnok lett, 
mely mellett országos bajnoki érmeket 

is szerzett. WA pályaíjászatban idén is ő 
lett a Grand Prix bajnok, de több U14-
es országos bajnokságot nyert már meg. 
Pályán is megszerezte az első osztályú 
minősítést.

Magasabb korosztályba felnevezve is 
bizonyított, a kvalifikációt, és az első osz-
tályú szintet a szűkített lőlapon is meg-
lőtte. Több nemzetközi versenyen is részt 
vett, ahonnan szintén aranyéremmel tér-
hetett haza. 2018-ban 3D nemzetközi baj-
noki érmet nyert. Idén Romániából hozta 
el az aranyérmet egy 3D-s versenyről, ahol 
már felnőtt távról lőtte végig a versenyt. 
A 3D-s versenytervek között szerepel au-
gusztusban egy Európa Bajnokság Szlo-
vákiában.  

A sportolónak további

sok sikert kívánunk, gratulálunk!

JUDO: SIKLÓSI 
HÉTVÉGE

Az V. Kőrös Kupa lebonyolítá-
sa után sem pihenhettek sokat 
a Kőrös Judo SE versenyzői, hi-
szen február utolsó hétvégéjén, 
 mindkét nap Siklóson léptek 
szőnyegre. Szombaton az Ifjú-
sági Országos Bajnokságon 
hárman, míg vasárnap a felnőtt 

Országos Rang sor ver senyen 
négyen lép tek szőnyegre. A 
szombati nap Godó Zsófinak 
sikerült legjobban, mivel re-
mek versenyzéssel bronzérmet 
szerzett sokadik bajnoki érmét 
szerezve ezzel. Az ifik között 
szárnypróbálgató serdülők kö-
zül Farkas Tamás kettő győ-
zelemmel és kettő vereséggel 
kilencedik lett, míg Budai Gá-
bor két verséggel helyezetlenül 
zárt az idősebbek között. Va-
sárnap Soós Norbert szerepelt 
a legjobban, mivel ezüstérmet 
szerezve a dobogó második 
fokára állhatott. Hajdú Eszter 
és Kochan József bronzérmet 
szerzett, míg Balog Ádám a 
hetedik helyen zárt. 

KŐRÖS JUDO SE

TOVÁBBRA IS VÁRJUK
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐ 

JELENTKEZÉSÉT!!!

Ovi birkó: 4-6 éves fiúk és lányok

Foglalkozás tartalma: koordináció, egyensúly, 
ügyesség fejlesztése, esések elsajátítása, 

játékos ismerkedés a sportággal

Kezdő, diák: 7-12 éves fiúk és lányok

Edzés tartalma: koordináció, egyensúly, ügyesség, 
gyorsaság, erő fejlesztése, fogások elsajátítása
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VIDÁM FARSANG A NÁZÁRET ÓVODÁBAN

Fotók: Varga Irén


