
ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-án, csütörtökön, 9 órától 

tartja következő ülését a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

A négy vasárnapból álló adventi 

időszak az örömteli várakozás 

ideje, az emberek karácsonyra, a 

nagy ünnepre készülnek. Az elmúlt 

években már hagyománnyá vált a 

városi adventi koszorú gyertyáinak 

meggyújtása.

A gyertyagyújtásokra az adventi 

vasárnapokon, a Szabadság téren 

kerül sor.

Az első vasárnap, december 

1-jén 16 órától gyertyát gyújt 

Főtisztelendő Hernádi László, 

római katolikus 

esperes-plébános. 

Közreműködik 

a Szent Kristóf Kórus

*****

A második vasárnap, december 

8-án 16 órától gyertyát gyújt 

Talamon Attiláné, a Nagykőrösi 

Városi Óvoda intézményvezetője.

Közreműködnek a Nagykőrösi 

Városi Óvoda Kossuth Lajos úti 

intézményének óvodásai.

Éljük át közösen az örömteli 

várakozást!

„Gratulálok az Entente 
Florale Europe versenyen 

elért sikerükhöz”

Az alábbi levelet Rudi Geerardyn (ké-

pünkön középen, az első sorban), az En-

tente Florale Europe nemzetközi virágo-

sítási verseny zsűri elnöke juttatta el dr. 

Czira Szabolcs polgármesternek, melyet 

az alábbiakban olvashatnak. 

„Tisztelt Polgármester Úr! Engedje 

meg, hogy gratuláljak az Entente Florale  

Europe versenyen elért sikerükhöz! Sze-

retném megköszönni magam és a zsűri 

nevében is a kedves fogadtatást és a ven-

dégszeretetet, melyben településükön volt 

részünk. Szeretnénk Önöket bátorítani 

arra, hogy folytassák törekvéseiket egy 

egészséges, gyönyörű és kellemes környe-

zet kialakításában, mely elősegíti a minő-

ségi élet vitelét. Még egyszer köszönjük és 

a jövőre a legjobbakat kívánjuk!” 

Ez is elkészült, 
az autósok birtokba vehették!

 Az üzlettulajdonosok és ott lakók anyagi megterhelése nélkül sikerült 

megvalósítani a Ceglédi út 7-nél található parkoló teljes körű felújítását.

További részletek lapunk 4. oldalán!
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Több, a családok védelmével 

összefüggő törvény technikai 

módosítását terjesztette az 

Országgyűlés elé az Embe-

ri Erőforrások Minisztériu-

ma. A 2020 januártól életbe 

lépő nagyszülői gyedben ré-

szesülők számára a Munka 

Törvénykönyvének módosí-

tásával megteremtjük a mun-

kavállalók védelmét.

Mint ismert, a kormány a 

tavasszal bejelentett család-

védelmi akcióterv keretében 

döntött arról, hogy 2020 janu-

árjától bevezeti a nagyszülői 

gyedet. A módosítás megte-

remti annak lehetőségét, hogy 

a munkaerőpiacon aktív nagy-

szülő az unoka kétéves koráig 

- ikrek esetén hároméves korig 

- otthon maradhasson a gyer-

mekkel. A nagyszülői gyed át-

lagfizetés esetén 208 ezer forint 

havi támogatást jelent.

A nagyszülői gyed igény-

bevételének feltételei, hogy 

a szülők jogosultak legyenek 

a gyedre, és hogy nyilatkoz-

zanak arról, egyetértenek a 

gyermekgondozási díj nagy-

szülő általi igénybevételével. 

A nagyszülő a gyed mellett 

csak akkor dolgozhat, ha a 

munkavégzés az otthonában 

történik, továbbá a nagyszülő-

nek is jogosultnak kell lennie a 

gyedre, azaz a gyermek szüle-

tését megelőző két éven belül 

365 napon át biztosítottnak 

kell lennie. Feltétel az is, hogy 

a gyermeknek a szülővel kell 

élnie: ez természetesen nem 

zárja ki annak a lehetőségét, 

hogy napközben a nagyszülő 

elvihesse magához a gyerme-

ket, és ott vigyázzon rá.

Fontos megjegyezni, hogy a 

nagyszülői GYED csak abban 

az esetben vehető igénybe, ha 

a gyermek után más nem kap 

gyermekgondozást segítő ellá-

tást. A nagyszülő több unoka 

után többszörösen is igénybe 

veheti a gyedet, amely a nyug-

díj szempontjából jogosultsági 

időnek számít.

A Munka Törvénykönyv 

ked den benyújtott módo sí-

tá sá nak célja, hogy meg te-

remtse a nagyszülői gyer-

mek gondozási díj munkajogi 

pillérét, és kimondja, hogy a 

gyermekgondozási díj idő-

tartamára a nagyszülő fizetés 

nélküli szabadságra jogosult. 

A javaslat értelmében, ezen 

időtartam alatt, a munkavállaló 

felmondási védelemben is ré-

szesül, továbbá ez az időszak a 

szabadság és a végkielégítésre 

való jogosultság szempontjá-

ból jogosító időnek minősül.

A törvénycsomag emel-

lett több, a gyermeket nevelő 

magyar családok helyzetének 

javítását és a szociális bizton-

ság erősítését szolgáló mó-

dosítást is tartalmaz, melyek 

többek között tovább erősítik 

a gyermekek védelmét. 

(EMMI)

2020 januárjától bevezetik  a nagyszülôi gyedet

 TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a vezetékes gáz- 

vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 

által 2018. évben igényelt, egyszeri 12.000,-Ft összegű tá-

mogatás felhasználására kiállított hivatalos igazolások 2019. 

évben a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati 

Irodáján (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. em. 108. szoba) 

átvehetők.

Az igazolások átvételének végső határideje:

2019. december 15. napja,
ugyanezen határnapig gondoskodni szükséges a tü-

zelőanyag beszerzéséről is a kijelölt tűzépen.   

Az igazolások átvehetők személyesen, vagy jogszabály-

ban meghatározott módon elkészített meghatalmazás útján 

a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 4. épület 

Szociális irodáján /hétfő: 15.00 – 18.00, szerda: 07.30 – 15.00, 

péntek: 08.00 – 12.00/, érvényes személyazonosító igazolvány 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyidejű bemutatása 

mellett. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a jelzett határidőre 

figyelemmel, a nyilatkozatok átvételéről gondoskodni szí-

veskedjen, és éljen a támogatás felhasználásával!

Dr. Czira Szabolcs polgármester
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Dr. Czira Szabolcs polgármes-

ter a testület alakuló ülésén 

elmondta: „Öt éven keresztül 

nekünk kellett hallgatni a hazug-

ságot a szennyvízberuházással 

kapcsolatban. FÉLREVEZET-

TÉK, BECSAPTÁK AZ EM-

BEREKET. De remélem, hogy 

hozzák majd a pontos kimutatá-

sokat, hogy miért jár vissza 150 

ezer forint, mi hamarabb várom, 

hogy abban is tudjunk intézked-

ni és álljunk össze. Ha 150 ezer 

jár az embereknek, akkor 150-

et fognak kapni. Én elhiszem, 

hogy önnek fáj, ha az igazságot 

elmondjuk, hogy hazudtak-ha-

zudtak, hát ez igaz, de ez még 

nem gyűlöletbeszéd, ez az igaz-

ságbeszéd.”

 Nem múlt el nap az elmúlt 

években, hogy az ellenzék, élén 

a helyi Jobbik elnökkel, ne ígért/

hazudott volna be egy rakás csa-

tornapénzt az embereknek, (hol 

200 ezret, hol 150 ezret). Zág-

ráb a választás után úgy tűnhet, 

hogy lazán túllendült ezen, „hol 

van már a tavalyi hó” alapon, ám 

dr. Czira Szabolcs polgármester, 

aki a 94 ezer forintot is visszasze-

rezte az embereknek, keményen 

szembesítette Zágrábot és kérte, 

hogy minél hamarabb mutassák 

be írásban azt a jogforrást, mely 

alapján a 150 ezer forint kifizet-

hető az érdekelteknek. Informá-

cióink szerint nem kapkodja el 

Zágráb, úgy tudjuk, a mai napig 

nem adott át semmilyen erre 

vonatkozó jogforrást, mely bi-

zonyítja, hogy 150 ezer forint jár 

vissza a nagykőrösieknek, pedig 

azok nyilván a rendelkezésére 

állhatnak már hosszú évek óta. 

Ja igen, előre szólunk, hogy egy 

sajtótájékoztató nem jogforrás.

HT

Megemlékezés

Somodi László
halálának 4-ik évfordulójára (1953-2015)

„Csoda voltál, míg éltél és minket szerettél. 

Nem haltál meg, csak aludni tértél. 

Egy reményünk, mi éltet és vezet. 

Hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Szerető családtagjaid

Gyász

Gyömbér János (1947)

Nagy Gyuláné sz. Fehér Gabriella Erzsébet (1946)

SOK NAGYKŐRÖSIT ÉRINT: 

ERRE KÉRTE A POLGÁRMESTER ZÁGRÁBOT

Arany ôsz
Aranyszínűre festik a nap sugarai az egyébként is aranyló 

őszi fényben tündöklő fákat, dísznövényeket a Hősök terén, 

az Arany János Református Gimnázium gyönyörű épülete 

előtt, ezzel méltó keretet adva a patinás iskolának. A tér 

egyik szimbóluma, a reformáció egyik jelképeként állított ka-

kas szobor is szép őszi levelekből álló hátteret kapott. 

Szeretjük Nagykőröst! 

Képek: L V
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Az üzlettulajdonosok és ott lakók anyagi 
megterhelése nélkül sikerült megvalósíta-
ni a Ceglédi út 7-nél található parkoló tel-
jes körű felújítását. Kívánjuk, hogy sokáig 
ilyen kiváló állapotban szolgálja a vásár-
lók, lakók kényelmes parkolását. Látható-
an gyorsan megszerették az oda érkezők, ott 
jártunkkor is egymást váltották a parkolóban 
az autók, melyből több fér el, mint korábban. 
Mint az látható a városban, az igényeknek 
megfelelően szándék van egyfelől új par-
kolók kialakítására, ez történik meg a piac 
mögötti utcában jelenleg, másfelől a felújí-
tásra, mint korábban a Cifrakerti parkoló 
esetében is megvalósult.  A munkát pedig 
minden esetben helyi, nagykőrösi cégek és 
munkások végezték, a magas színvonalra 
pedig garancia, hogy ők is szeretik Nagy-
kőröst!

Horváth Tibor

Ez is elkészült, az autósok 
birtokba vehették!

A dventre hangoló kézműves 

vásárt tartottunk november 16-

án a TímárHázban. Az előző 

alkalommal egy igazán jó csa-

pat kovácsolódott össze, ennek 

eredménye, hogy az Adventre 

hangolódás még jobban sike-

rült, mint elődje. A rendezvény 

teljes időtartama alatt a látoga-

tók egymásnak adták a „kilin-

cset”, hiszen már itt megtalál-

hatták a tökéletes karácsonyi 

ajándékot. A sokszínű kézműves 

paletta mellett Zsóka néni kür-

tőskalácsa ízesítette az eseményt, 

amit a kedves vendégek egy fi-

nom forró csokival vagy egy jó 

forralt borral öblíthettek le. 

Köszönjük vendégeinknek, 

hogy megtiszteltek látogatá-

sukkal és várjuk őket 2019. 

november 29-én délután és 

este egy valódi Adventi vásárra

Holló Róbert

Fotók: TímárHáz facebook 

oldala

Adventre hangoló kézműves vásár
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A Kőrös Judo SE első éves ifjú-

sági korú versenyzője, Horváth 

Luca igazán szép teljesítmény-

nyel V. helyezést ért el a győri 

ifjúsági Európa Kupán. Luca 

erőnyerőkén a legjobb 16-ban 

kezdett, majd ukrán ellenfelét 

ipponnal verve jutott a legjobb 

nyolcba. A negyeddöntőben 

rutinosabb olasz ellenfelétől 

szoros vereséget szenvedett, így 

a vigaszágra kényszerült, ahol 

előbb osztrák, majd magyar ri-

válisát legyőzve jutott el a bronz-

mérkőzésig. Itt is magabiztosan 

kezdve vezetést szerzett, de a 

végére már elfáradt és lengyel 

ellenfele fordítani tudott. Így 

Luca lecsúszott a dobogóról, 

de nincs oka szégyenkeznie, 

mert nagyon ügyesen dolgo-

zott egész nap. Kapás Gábor 

más porondon lépett szőnyegre, 

mivel az Adyligeti Rendésze-

ti Szakiskola tanulójaként vett 

részt a TEK Küzdősport Gálán, 

ahol Lucához hasonlóan igen jó 

teljesítményt nyújtva judóban 

ezüstérmet szerzett. Ifj. Hajdú 

László grappling sportágban két 

győzelemmel és két vereséggel 

ötödik helyen zárt. 

KŐRÖS JUDO SE

Horváth Luca Európa Kupa pontszerző!
Kapás Gábor ezüstérmes

 A piac fejlesztése azt hiszem, 

az egyik legnagyobb város-

történeti siker a sok más je-

lentős beruházás mellett. Az 

első ütemben: egy korszerű ki-

szolgáló épület alakult ki gom-

bavizsgáló és mérleghitelesítő 

irodával, megújult az őstermelői 

rész, mely gyönyörű, esztétikus 

tetőt kapott. A második ütem-

ben: idén átadásra került a piac-

csarnok épülete a romos bódék 

helyén, mely azóta megtelt élet-

tel, szinte minden pavilonban 

nagykőrösi árusok friss, ízletes 

árukínálata várja a betérőket, 

van itt minden, a bio élelmisze-

rektől a pékáruig. Piacnapo-

kon igazi tömeg mutatkozik az 

épületben, nagyon sok nagykő-

rösi visszaszokott a multikból a 

mindig megbízható helyi por-

tékákat kínáló piacra. 

Most pedig folytatódik a 

piac környezetének fejlesz-

tése is, a járdák már megú-

jultak, most a városi fenn-

tartásban lévő utcák piac 

környéki szakaszai kapnak 

varázslatos, új borítást, rá-

adásul ez új parkolóhelye-

ket is eredményezni fog a 

környéken. 
Horváth Tibor

MEGÚJULNAK AZ UTCÁK, RÁADÁSUL 
MÉG PARKOLÓK IS LÉTESÜLNEK!

Kapás Gábor balról az első

VÁLTOZÁS A 

NAGYKŐRÖSI  

ARANY JÁNOS 

KULTURÁLIS 

KÖZPONT 

VEZETÉSÉBEN
László Ditta foglalkozta-
tása közös megegyezéssel 

megszűnt.
A továbbiakban mun-

kájához sok sikert és jó 
egészséget kívánunk.

Az új vezető megválasz-
tásáig Juhász Nándor 

igazgató-helyettes fogja 
ellátni a feladatokat.

Híreinket, képgalériáinkat 

kövesse nyomon továbbra 

is az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook 

közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!
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Hirdetés

Nagykőrösi székhelyű széles 

termékskálával rendelkező 

gépgyártó felvételre keres 

lakatos szakmunkást, betanított vagy 

betanítható dolgozót.

Szakmai fejlődési lehetőség.

Jelentkezni lehet az 53/550-280-as 

telefonszámon.

Hirdetés

Hirdetés

EZ IGAZÁN KÁPRÁZATOS: TELJESEN 

MEGÚJULT AZ ISKOLAÉPÜLET!
„Így teljes! Kívül- belül, elöl és hátul teljesen felújítva a 

Kecskeméti úti iskolaépületünk! (Még hiányzik a “koro-

na”,  de az meglepetés!) Istené a hála és dicsőség! Köszö-

net az építőknek!” – olvasható Nt. Szabó Gábor reformá-

tus lelkészelnök facebook oldalán a szép gondolat. 
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Nagykôrösi Országos Rehabilitációs 
Konferencia

Huszonnegyedik alkalommal 
rendezték meg a Nagykőrösi 
Or szá gos Rehabilitációs Kon-
fe ren ciát november 15-én. 
Az érbetegségek korszerű 
el lá tá sát középpontba állí-
tó szakmai rendezvénynek a 
Nagy kő rö si Arany János Kul-

turális Központ adott otthont. 
A konferencia fővédnöke Prof. 
Dr. Horváth Ildikó egészség-
ügyért felelős államtitkár előre 
lekötött kormányzati feladatai 
miatt nem tudott jelen lenni a 
tanácskozáson, köszöntő leve-
lében üdvözölte a Konferenciát. 

A megjelenteket köszöntötte 
dr. Czira Szabolcs, városunk 
polgármestere; dr. Fazekas Gá-
bor PhD., a Magyar Rehabili-
tációs Társaság elnöke; és dr. 
Rácz Tibor, a Nagykőrösi Re-
habilitációs Szakkórház és Ren-
delőintézet orvos igazgatója. 

A nap folyamán számos érté-
kes előadást hallhattak a kre-
ditpontszerző konferencián 
megjelentek. 

A Rácz József Galériában 
kiállítók standjait is megtekint-
hették a tanácskozás résztvevői.

 Fotók: -szi-

KORSZERÛ KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET LÉTESÜL A VÁSÁRTÉREN!
Mint azt megtudtuk, más telepü-

léseken eltűnőben van a vásározás 

szokása, míg a nagykőrösi vásár-

ban jelentősen megnövekedett 

az állatok száma, így az utóbbi 

hónapokban megfigyelhető volt, 

hogy mennyi kutyus sorakozik az 

útszéli soron, várva szerető gazdi-

ját. A vásározóknak és a szervezők-

nek is hatalmas igénye volt, hogy 

legyen egy minden igényt kielégítő 

kiszolgáló épület, mely főleg tél, 

eső, hideg esetén nyújt különleges 

kényelmet, hiszen egy fűtött épület, 

korszerű mosdók biztosítani fogják 

az ide látogatók maximális kiszol-

gálását. 

A nagykőrösi országos állat- és 

kirakodó vásár töretlen népszerű-

ségnek örvend, számos település-

ről érkeznek minden hónap végén, 

hiszen jól tudják, hogy itt szinte 

mindent meg lehet kapni egy 

helyen. Mindenkit vár a nagy-

kőrösi vásár, a következő jövő 

héten vasárnap, december 1-jén 

lesz Nagykőrösön, a Vásártéren. 

Vásároljon be karácsonyra a csa-

lád minden tagjának, egyen egy 

finomat a vásári sütöde soron, 

vigyen haza egy cuki kiskutyát, 

mely biztosan vidámabbá teszi a 

mindennapokat.  

Horváth Tibor
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Már folyik 
a készülôdés…

Hirdetés

Hirdetés

Egy közösség életében az 
együtt megélt programok, a 
mindennapoktól eltérő élmé-
nyek fontos szerepet kapnak. A 
készülődés, a részvétel, majd a 
hetekig, vagy tovább tartó visz-
szaemlékezések erősítik az ösz-
szetartozás érzését.

A Nagykőrösi Városi Óvoda 
Kalocsa Balázs Tagóvodájának 
Méhecske csoportos gyermekei 
is sokáig készülődtek arra a kü-
lönleges napra, amit a Toldi is-
kola biztosított számunkra.

Szülői segítséggel megláto-
gattuk az iskola pékműhelyét és 
megismerkedtünk az ott folyó 
munkával.

A fehér pólók már hetekkel 
az indulás előtt az óvoda öltö-
zőszekrényeiben pihentek. A 
hosszú sétát még a legkisebbek 
is kitartóan és hősiesen visel-
ték.

Megérkezésünk után Turi 
Tibor tanár úr bemutatta a kü-
lönböző gépeket, eszközöket, 

miközben megfigyelhették a 
dagasztás, nyújtás, sütés folya-
matát.

Az iskola tanulóinak segítsé-
gével mindenki készíthetett pék-
süteményeket, briósokat, fonott 
kalácsokat.

Míg keltek és sültek a kalá-
csok, hozzáláthattak a kókusz-
golyók gömbölyítéséhez, amit 
azután az ebédlőben tea mellett 
elfogyaszthattak.

Az óvodába fáradtan ugyan, 
de vidáman, tele élményekkel 
értünk vissza. Az ebéd utáni 
meleg kalács majszolása köz-
ben már a következő látogatást 
tervezgették.

 A csoport nevében szeret-
ném megköszönni Kisné Rózsa 
Ibolya igazgatónőnek, Szend-
rei Éva, Turi Tibor és Oravecz 
Anett pedagógusoknak hozzájá-
rulásukat és segítségüket, hogy a 
gyerekeknek tartalmas és emlé-
kezetes élményt nyújtottak.

Kalocsa Óvoda

Kalocsa ovisok 

a Toldi iskolában

 A héten tartották meg a XIV. 

Kárpát-medencei Magyar Kö-

zépiskolai Arany János Ballada-

mondó Verseny első előkészítő 

ülését a Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központban.
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A Nagykőrösi Konzerv Kft. fő tu-
lajdonosával, Bálint Zoltánnal be-
szélgettem családi jellegű vállalko-
zásukról, valamint az egészséges 
életmódot elősegítő termékeikről. 
Lapunknak elmondta, hogy 2011-
ben alakultak, majd 2013 őszén 
gyártottak először, céljuk a maga-
sabb minőségű, kézműves jellegű 
termékek gyártása, kínálatuk azó-
ta is bővül, a vásárlók igényeinek 
megfelelően. 
ÖH.: Milyen termékekkel talál-
kozhat a vásárló a Nagykőrösi 
Konzerv Kft.-nél?
- Az egyik legnépszerűbb az 
„Egészségőr” termékcsaládunk. 
A préselt céklalevünket a vásárlói 
igényeknek megfelelően kombi-
náljuk vagy homoktövissel, vagy 
gránátalmával, vagy rebarbará-
val. Jótékony hatásuk miatt daga-
natos betegek kezelésére, vagy éppen 
vérnyomás problémákra is nagyon 
ajánlatos, hiszen a cékla vérhígító 
hatású is. 
A préselt sárgarépaleveket na-
ranccsal vagy homoktövissel léböjt 
kúrákhoz szokták vinni a vevők. 
Ide tartozik még a rostos spenótlé, 
mely bélmozgató hatása és magas 
vastartalma miatt is igen közked-
velt. Végül a homoktövisvelő, mely 
egy gyümölcshúsban gazdag készít-
ményünk, zárja az „Egészségőr” ter-
mékcsaládunk sorát. 
Fontos megemlítenem, hogy szin-
te minden alapanyagunkat a kör-
nyékből szerezzük be, ha mód és 
lehetőségünk van rá, erre nagyon 
odafigyelünk. 
ÖH.: Miben más, miben nyúj-
tanak többet ezek a termékek az 
egészséges életmódot követők szá-
mára?
- Az „Üde” ivólé termékcsaládunk 
például elnyerte az Újhelyi Imre 

díjat, az ide tartozó levek többfé-
le ízesítésben kaphatóak nálunk. 
Ezek az italok szintén nagyon 
jók vaspótlásra, 100%-ban ter-
mészetes összetevőket tartalmaz-
nak, csak zöldség és gyümölcs 
van bennük, s mivel cukrot, sem 
édesítőszert nem teszünk bele, 
a gyümölcs adja az édesebb ízét. 
Összefoglalva: nem tartalmaznak 
tartósítószert, aromát és színe-
zéket sem, vagyis vegán és paleo 
étrendbe is tökéletesen beilleszt-
hetőek. 
Gyártunk spenót-alma; szamó-
ca-rebarbara; cékla-alma; sárga-
répa-narancs; paradicsom-alma; 
sütőtök-alma; uborka-alma- gyöm-
bér ízesítésben is. Kisbabáknak is 
előszeretettel viszik a szülők.  Fo-
gyaszthatóak üdítőként vagy akár 
leves helyett. 
A harmadik termékcsaládunkba 
zöldségkrémeink tartoznak, mint 
a vargányás gomba; a petrezsely-
mes zellerkrém; a padlizsánkrém; 
a paradicsomos padlizsánkrém; 
a medvehagymás cukkinikrém; a 
lilahagymakrém; a tormás cékla-
krém; valamint kétfajta batáta 
(édesburgonya) található a kínálat-
ban: az enyhén csípős és fokhagy-
más batáta.
Ezekben a termékekben benne van 
a szükséges mennyiségű zöldség 
is, továbbá szintén nem tartalmaz-
nak adalékot, színezéket, tartósí-
tószert, valamint már cukrot sem.  
ÖH.: Milyen további termékcsalá-
dok találhatóak még a kínálatban?
- Gyártunk még hígítós üdítő ket 
is, melyeket leginkább a köz ét-
kez te tés ben fogyasztanak, mint 
bölcsődékben, óvodák ban, isko-
lákban. A hígítást kö ve tő en 50% 
vagy 98,5%-os gyümölcs tar ta-
lom mal bírnak, de folyamat ban 

van már a 100%-os gyü mölcs-
tartalom kidolgozása is. Szintén 
többféle ízesítésben ta lál ha tó ak 
meg nálunk, mint pél dául narancs-
alma-sárgarépa- ho mok tö vis; 
kajszibarack-alma-homok tö vis; őszi-
ba rack-alma-sár ga ré pa-homok tö-
vis; ki vi- al ma-sárgarépa-spenót; 
vagy fekete ribiszke-alma-cékla 
kom bi ná ció ja. 
A gyermekek érdekeit nézve, mind-
egyik üdítőbe bele van csempészve 
egy kis zöldség is, hogy az egész-
séges életmódhoz szoktassuk a 
fiatalabb korosztályt is. Ezek a ter-
mékeink hidegen és melegen is fo-
gyaszthatóak.
A „Háziasszonyok kedvence” ter-
mékcsaládunkba pedig megtalál-
hatóak olyan termékek, melyek 
további felhasználásra is kiválóan 
alkalmasak, mint például a pirított 
hagyma, a sütőtök kocka, vagy a 
rác lecsó, ami 50-50%-ban tartalmaz 
paradicsomlevet és paprikát. Ezen 
termékek nem tartalmaznak vizet, 
sem cukrot. 
A különböző kompót választékaink 
is ebbe a termékcsaládba tartoznak, 
melyek sütemények készítéséhez, 
vagy befőttnek is felhasználhatók. 
Saját lével vannak felöntve, így sem 
cukrot, sem tartósítószert, sem 
édesítőszert, sem vizet nem tar-
talmaznak. Megtalálható nálunk: 
magozott meggy meggylében; alma 
almalében; birsalma alma és körte-
lében.
A Kőrösi Retró termékeket is megem-
líteném, - mint a meggyvér, kökény-
ital, szamócaital- melyek szintén 
gyümölcslével vannak édesítve, itt is 
kiemelném, hogy sem cukrot, sem 
színezéket nem tartalmaznak. Vita-
minokban igen gazdag termékek. 
Nem feledkezhetünk meg a dzse-
mekről és lekvárokról sem.  Köz-

kedvelt a sárgabarack; őszibarack; 
valamint a meggylekvár, illetve a 
klasszikus szilvalekvárunk, mely 
csakis kizárólag érett szilvából 
készül. Szintén nagyon ajánlom 
mindenkinek, hiszen gyümölcs-
lével ízesítjük a dzsemeket, így 
cukrot és édesítőszereket nem tar-
talmaznak. 
ÖH.: Nemrégiben Nagykőrösön 
forgatott Borbás Marcsi, magyar 
televíziós műsorvezető-szerkesz-
tő, melynek egyik főszereplője Ön 
volt. Milyen visszajelzések érkez-
tek a népszerű műsor hatására?
- Eddig is voltak vásárlóink a kör-
nyékbeli településekről, és mesz-
szebbről is, pl. Salgótarjánból, vagy 
a Jászságból, de a műsor hatására 
szerencsére nőtt a vásárlók száma. 
Kiemelnék két esetet, pl. Fonyód-
ról, valamint Sátoraljaújhelyről 
is jöttek családok, akik kifejezet-
ten Borbás Marcsi Gasztroangyal 
című műsorát látva érkeztek Nagy-
kőrösre, hogy megismerkedjenek 
termékeinkkel is.  
ÖH.: A vásárlók hol találkozhat-
nak ezekkel az egészséges termé-
kekkel?
Bővebb információt találhatnak a 
Kedves érdeklődők honlapunkon 
is, ahol a termékek jótékony hatá-
sairól is olvashatnak.: 
www.nagykorosikonzervkft.hu 
Továbbá minden szombaton 8 
órától 13 óráig vásárolhatóak ké-
szítményeink Nagykőrösön, az 
Örkényi út 63. szám alatt, a Nagy-
kőrösi Konzerv Kft. telephelyén.
Hétköznap a piacon található 
KATApultnál, a Patay utcai Elixír 
Bioboltban, valamint az Oroszlán 
és Szent György Gyógyszertárak-
 ban is találkozhatnak portékáink-
kal, nyitvatartási időben. 

Beretvás Judit

A Nagykôrösi Konzerv Kft. termékei 
az egészséges életmód jegyében
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Az emlőszűrés Nemzeti Népegész-

ségügyi Program részeként meg-

valósuló ingyenes, szer vezett (meg-

hívólevéllel történő behívásos) 

vizsgálat 45–65 éves nők részére 2 

évenkénti gyakorisággal. Az em-

lőszűrés célja a megelőzés, tehát 

a panasszal nem rendelkező nők 

vizsgálata.

Az emlőszűrésre nem kell elő-

jegyzési időpontot kérnie, a szűrő-

állomás küld meghívólevelet Ön-

nek. Negatív eredmény esetén két 

év múlva fogjuk hasonló szűrő-

vizsgálatra írásban behívni.

A Toldy Ferenc Kórház és Rende-

lőintézet Radiológiai Osztályán meg-

kezdtük a 45-65 év közötti hölgyek 

emlőszűrését az alábbi települések 

vonatkozásában: Abony, Al ber tir sa, 

Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dán-

szentmiklós, Jászkarajenő, Ko csér, 

Kőröstetétlen, Mikebuda, NAGY KŐ-

RÖS, Nyársapát, Tápiósz őlős, Törtel, 

Újszilvás.

A fenti települések 45-65 év kö-

zötti nőlakosai részére szűrő ál lo má-

sunk 2 évenként be hí vólevelet küld 

az általunk biztosított emlőszűrési 

vizsgálati időpontra.

Napi átlagban 30 hölgy szűrésé-

re van lehetőségünk.

A vizsgálatról bővebb felvilágo-

sítást kérhet, illetve a vizsgálat idő-

pontját egyeztetheti munkaidőben 

08:00-16:00 óráig a következő tele-

fonszámon: 06-53-310-011/285-es 

mellék.

HASZNÁLJA KI A SZŰRŐ-

VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGÉT!

A vizsgálatról röviden

A vizsgálat álló testhelyzetben, 

speciális röntgen berendezéssel törté-

nik. A gyakorlott asszisztensek két-

irányú felvételt készítenek mindkét 

emlőről. A jó képminőség, valamint a 

sugárterhelés csökkentése érdekében 

a felvételek alatt az emlőt speciális 

műanyag lemez segítségével össze-

nyomjuk. Az emlők összenyomása – 

ami a jól értékelhető képek készítését 

szolgálja – csak ritkán okoz kisebb 

kellemetlenséget.

A vizsgálat semmilyen előkészítést 

nem igényel, csupán a vizsgálat előtt 

a bőrre került kozmetikumokat, kré-

meket le kell törölni.

 A szűrővizsgálat 
eredményéről 3 héten 

belül levélben küldünk 
értesítést.

Amennyiben kiegészítő ultra-

hang vizsgálatot tartunk szüksé-

gesnek, az Ön által megadott tele-

fonszámon értesítjük és vizsgálati 

időpontot egyeztetünk.

A mammográfiás vizsgálatnak 

nincsenek mellékhatásai.

A mammográfiás szűrővizsgálat 

rendszeres ismétlése esetén is cse-

kély a kockázata annak, hogy a su-

gárzás bármilyen problémát okozna. 

Ez a minimális kockázat összeha-

sonlíthatatlanul kisebb veszély an-

nál a lehetőségnél, hogy a dagana-

tos megbetegedést nem fedezik fel 

időben, még a korai stádiumban. 

Ez történhet akkor, ha a félelem 

visszatartja a mammográfiás vizs-

gálattól.

A szűréstől függetlenül, ameny-

nyiben önnek panasza van, s házior-

vosa beutalóval ellátta, az előjegyzési 

rendszerben mammográfiás vizs-

gálatra kérhet időpontot az 53/310-

011/142–es telefonszámon.

Útiköltség térítés: Amennyiben 

Ön nem ceglédi lakos, úgy az uta-

zásra jogosító utalványt a jogszabály 

alapján (az Ebtv. 22. § (5)) – „a szű-

rővizsgálat igénybevételekor – a szűrő-

vizsgálatot végző egészségügyi szolgál-

tató” biztosítja. Az egészségbiztosítási 

szakigazgatási szerv a menetjegy, a 

beutalásra jogosult által kiállított és 

az egészségügyi szolgáltatónál törté-

nő megjelenés leigazolásával ellátott 

utazási utalvány együttes benyújtá-

sa alapján, a kérelmező részére járó 

viteldíj árát utólag megtéríti.

(Tehát aki kapott meghívólevéllel 

elutazik a szűrésre, kérheti, hogy ré-

szére állítsanak ki a költségtérítéshez 

szükséges nyomtatványt. A nyom-

tatványt és a megvásárolt jegyeket a 

kérelmezőnek be kell nyújtania az 

illetékes Kormányablakhoz, ahol utó-

lagosan megtérítik az utazási költsé-

get.) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 

a szűrővizsgálat helyszínén csak 

tömegközlekedési eszköz igénybevé-

telére jogosító utazási utalvány kiál-

lítására van lehetőség. Amennyiben 

betegsége, egészségi állapota miatt 

tömegközlekedési eszközön utazni 

nem képes, akkor az utazás megkez-

dése előtt forduljon háziorvosához az 

utazási utalvány kiállítása érdekében.

Útiköltség igényét a szűrővizs-

gálatra érkezéskor előre jelezni szí-

ves kedjen.

AZ IDŐBEN FELFEDEZETT EM-

LŐRÁK JÓ ESÉLLYEL GYÓGYÍT-

HATÓ, ÉS HAZÁNKBAN A LEGIN-

KÁBB ÉRINTETT KOROSZTÁLY 

SZÁMÁRA INGYENES A SZŰRŐ-

VIZSGÁLATI LEHETŐSÉG!

Dér Ilona ápolási igazgató

Toldy Ferenc Kórház 

és Rendelőintézet

EMLÔSZÛRÉS
A TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELÔINTÉZET

RADIOLÓGIAI OSZTÁLYÁN
A 45-65 ÉV KÖZÖTTI NAGYKÔRÖSI NÔKET IS VÁRJÁK!

Hirdetés
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LÁTVÁNYOS A KINIZSI KLUBHÁZ ÉPÍTÉSE!
Folyamatosan, hétről-hétre új arcát mu-
tatja az épülő Kinizsi Klubház, mely az 
ott sportoló többszáz versenyző minden-
napi felkészülését fogja megkönnyíte-
ni. Az egyik legfontosabb, hogy több új, 
korszerű modern öltöző fogja szolgálni a 
klubot, a jelenleg használt mosdók elavul-
tak, ott megbeszéléseket tartani, öltözni, 
tusolni szinte lehetetlen. E mellett persze 
olyan klubterem is lesz, ahol szakmai meg-
beszélésekre, fejlesztést segítő előadásokra is 
sor tud kerülni. Nagyon szükséges és fon-
tos fejlesztés valósul meg a sporttelepen. 
A városvezetés eddig is és ezután is elkö-
telezett a város sportéletének javítása mel-
lett, nemrégiben új kosárlabda pálya ke-
rült átadásra, kültéri fitneszpálya létesült 
az Október 23. térnél és a focipálya fejlesz-
tése is prioritás.

 Horváth Tibor

 „Köszönjük szépen a Tehet-
ségbarát Önkormányzat váro-
si díjából kapott kézilabda- és 
kispályás focikaput. Minőségi 

változást hozott sportoló diák-
jaink számára.” – írták az Arany 
János Református Gimnázium 
facebook oldalán. 

Jó hangulatú, újszerű, mégis 

hagyományokat tisztelő értékek 

közvetítésével telt el a Nagykő-

rösi Városi Óvoda óvodape-

dag ógusainak és pedagógiai 

asszisztenseiknek tartott egész 

napos továbbképzés. 

Az “Így tedd rá” képzés ke-

retében, ami igazán nem is 

képzés, mint inkább csapatépí-

tő tréning, lehetőség adódott a 

közeli ünnepkörök megismeré-

sére, hagyományainak feleleve-

nítésére. 

Dalokkal, mondókákkal, já-

tékokkal, szokásokkal jelenítet-

ték meg a Márton napot, a Lucá-

zást, a Bölcsőzést, és a Farsangot, 

Tatárné Nagy Ágnes magával 

ragadó egyénisége, és előadása 

segítségével.

Több tájegység népzenéje, 

néptánca került bemutatásra, 

teret adva a sokoldalú, magyar 

néphagyomány ápolására. 

A 7 óvodát magába foglaló 

intézmény dolgozói számára 

nemcsak tanulás és ismeretbőví-

tésként szolgált ez a nap, hanem 

lehetőség adódott arra is, hogy 

jobban megismerjék egymást, 

egy - egy közös játék, játékfűzés 

által.

Feltöltődve, kissé fáradtan, 

de rengeteg élménnyel 

gyarapodva ért véget 

a nap.

Nagykőrösi Városi Óvoda

JÓ HELYRE KERÜLT 
A TÁMOGATÁS, HASZNOS 

FELSZERELÉST 
VÁSÁROLTAK BELÔLE!

Hagyományos értékek 

közvetítése a legkorszerűbb 

pedagógiai elvekkel
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Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!

András-napi vásár 
2019. december 1.

Nagykőrös, Vásártér
A vásári rendezvények 

időpontját keresse 
a www.nagykoros.hu 

honlapon!
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Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

Október 3-tól 7-ig Erdélyben 

Ady-emléktúrán vett részt az 

Arany János Református Álta-

lános Iskola és Óvoda három 

tanulója: Matuska Viola Villő 

(6.b), Bacsó Gergely, Csákó Ta-
más (7.b). 

A túra résztvevői első állo-

másként megtekintették Ady 

szülőházát Érmindszenten, majd 

Nagyváradon várta őket éjjeli 

szállásuk(….)

Az Arany Iskola teljes cikkét 

elolvashatják az intézmény 

honlapján:

http://www.aranyosok.hu

Ady-emléktúra

ORVOSI ÜGYELET TELEFON SZÁMA:

53/350-377
GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. november 18-tól 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

2019. november 25-től 

ARANY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Szabadság tér 11. 

Tel.: 53/350-366

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.

HÁZHOZ MENŐ 

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. november 23-24-én 

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti u. 44. 

Tel.: 53/350-703

2019. november 30-án, 

december 1-jén 

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32., 

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

Hirdetés
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A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

A Székely Nemzeti Tanács 
2019 májusában indított EU-s 
állampolgári kezdeményezés, 
aláírásgyűjtő kampány, mely-
nek tárgya, hogy az Unió kohé-
ziós politikája kezelje kiemelt 
figyelemmel azokat a régiókat, 
amelyeket nemzeti, etnikai, 
kulturális, vallási, nyelvi sajá-
tosságok különböztetnek meg 
az őket körülvevő régióktól.

A tavalyi sikeres, 1 millió alá-
írást összegyűjtött Nemzeti Ki-
sebbségvédelmi Kezdeményezés 

után idén egy újabb összeurópai 
állampolgári kezdeményezés in-
dult, amelyet a Székely Nemze-
ti Tanács kezdeményezett, és 
amelynek célja, hogy az EU-s 
támogatások vegyék figyelembe 
a nemzetiségi, kulturális térsé-
geket, és ennek megfelelően ala-
kítsák ki a fejlesztési régiókat.

Kérjük, ossza meg Ön is ezt 
a bejegyzést az Önkormányzati 
Hírek facebook oldaláról! Ha 
csak mindenki 5-10 embernek 
továbbküldi az ismerősei közül, 
akik aláírják, akkor hamar meg-
lesz a szükséges számú aláírás.

A kezdeményezést az aláb-

bi linken lehet online alá-

írni: https://eci.ec.europa.

eu/010/public/#/initiative
A székely autonómiához ez egy 

fontos lépés lenne, a székely 
megmaradás pedig a Kár-

pát-medencei megmaradásunk 
egy fontos sarokköve, összma-

gyar ügy, amelyet támogat-
nunk kell!

CSAK ÖSSZEFOGÁSSAL 
SIKERÜLHET: 

TÁMOGASSA ÖN IS 
A KEZDEMÉNYEZÉST!

A Nagykőrösi Református 
Egyházközség és az általa 
fenntartott Arany János Re-
formátus Általános Iskola 
és Óvoda novem ber 13-án, 
a Nagykőrösi Re for má tus 
Egyházközség Gyü le ke ze ti 
termében „Egyenlő eséllyel 
a digitális környezetben” 
címmel „ WORKSHOP” ren-
dezvényt tartott. A szakmai 
napon Nagytiszteletű Szabó 
Gábor lelkészelnök köszön-
tötte a résztvevőket, majd 
dr. Szenczi Árpád, az Arany 

János Református Általános 
Iskola és Óvoda igazgatója 
tartott megnyitó beszédet. 
Ezek után több érdekes, és 
szakmailag igazán hasznos 
előadást hallgathattak meg 
a jelenlévők. A rendezvény 
kerekasztal beszélgetéssel 
zárult, ahol lehetőség volt a 
pedagógusok közti tapaszta-
latcserére és jó gyakorlatok 
megosztására. A rendezvény 
a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg. 

LV

„Egyenlő eséllyel 

a digitális 

környezetben”
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Az Anyanyelvápolók Szövetségének kez-
deményezésére 2011-ben a parlament 
november 13-át a magyar nyelv napjának 
nyilvánította annak emlékére, hogy 1844-
ben ezen a napon szentesítette az uralkodó 
a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt. 

E jeles nap tiszteletére 2012 óta ren-
dezünk anyanyelvi versenyt a Nagykőrösi II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, amely-
re a város iskoláiból a 7. és 8. osztályos diá-
kok 3 fős csapatait várjuk. Az idei, nyolcadik 
vetélkedőn - kapcsolódva a Rákóczi-emlékév-
hez - a feladatok témakörét a Rákóczi korabeli 
mesterségek, használati tárgyak adták. Ismer-
ni kellett a magyar szólásokat, közmondá-
sokat, azok értelmezéseit, valamint nyelv-
helyességi és „agymozgató” feladatokat is 

megoldottak a csapatok. Mindezt játékosan, 
derűs hangulatban, a régi korok szavait olykor 
a legmodernebb eszközök segítségével bemu-
tatva. Az anyanyelv ismeret mellett szükség 
volt a gyerekek kreativitására, ötletességére, 
együttműködési képességükre is. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a zsűri 
tagjai – Szabóné Irházi Zsuzsanna képvise-
lő asszony, az Emberi Erőforrások Bizottság 
elnöke, Bakóné Drexler Ilona középiskolai 
magyartanár, Pálfiné Sápi Izabella, álta-
lános iskolai magyartanár - és a felkészítő 
pedagógusok éppúgy lelkesen követték a fel-
adatmegoldásokat, mint a diákok. 
A verseny helyezettjei: 
I.  Méhes Virág Johanna, Kecskeméti Ta-

mara, Majzik Gréta Rebeka 7.o. /Pat-

tantyúsok/ az Arany János Református 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollé-
gium tanulói.
Felkészítő: Cselóczkiné Tóth Erika

II.  Malicskó Lilla, Flórián Zsófia, Kecs-
keméti Zsolt Dávid 8.o. /Kékfestők/ az 
Arany János Református Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium tanulói.
Felkészítő: Cselóczkiné Tóth Erika

III.  Király Kamilla Odett, Kozár Gábor, 
Kasza Bálint 7. o. /Borbélyok/ az Arany 
János Református Általános Iskola ta-
nulói.
Felkészítő: Orisek Márta

Köszönjük minden felkészítő 
pedagógus és tanuló részvételét 

a versenyen.
 A Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola magyartanárai

Anyanyelvi verseny a Rákócziban 

a magyar nyelv napján
„Egy kincs van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi híven, addig él.

E kincs neve: Édes anyanyelv.” (Jókai Mór)

Nagycsaládos Jubileumi Családi Bál

A Nagycsaládosok Nagykőrösi 
Egyesülete megalakulásának 
25. évfordulójára rendezett 
programsorozat befejező ré-
szét tartotta meg az Egyesület 
egy Jubileumi Családi Retro 
Bál keretében, ahol közel 200 
fővel ünnepelték együtt a 25. 
évfordulót. A bálon köszöntőt 
mondott Kardosné Gyurkó Ka-
talin, a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületének elnöke, és Rendek 
Ildikó, régiós vezető. A helyszínt 
és a finom vacsorát a Toldi Is-
kola biztosította. Családi táncos 
műsorral készültek az Egyesület 
tagcsaládjai. Mennyei finom tor-
tával koronázták meg az estét, 
melyet a Házi Ízek Varázsa – 
Kordik Cukrászda készített el. 
Az est sztárvendégei a „3 Bohém 
Tenor” volt, akik csodálatos, hu-

moros műsorral kápráztatták el a 
vendégeket. Az Egyesület támo-
gatóinak köszönhetően gazdag 
tombolanyeremények vártak a 
bálozókra, sok-sok gyermekjá-
tékkal. A bál hajnalig tartó mu-
latsággal ért véget. Köszönjük a 
rendezvény támogatását Nagy-
kőrös Város Önkormányzatá-
nak és a NOE-nak.

Nagycsaládosok Nagykőrösi 
Egyesülete
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Dr. Czira Szabolcs polgármester az ellenzéki képviselőknek: 

„Önök olyan képviselő-jelöltet indítottak, aki 

azt mondta, hogy a másikakat agyon kell 

verni, a Fideszeseket agyon kell verni!?”

ÚJ FELSZERELÉSEKKEL FEJLESZTETTÉK 
A NAGYKÔRÖSI TÛZOLTÓSÁGOT!

 Mint arról korábban beszá-
moltunk, sikeres pályázatnak 
köszönhetően fontos eszkö-
zökre kapott az Önkormány-
zati Tűzoltóság Nagykőrös 
támogatást, mely a minden-
napos munkavégzésüket fogja 

segíteni. Az eszközök, felsze-
relések megérkeztek Nagykő-
rösre, melyeket dr. Körtvélyesi 
Attila alpolgármester és Ézsiás 
László tűzoltóparancsnok mu-
tatott meg lapunk munkatársá-
nak. Most összesen 3.651.789 Ft 

értékben kaptak fontos védő- és 
technikai eszközök beszerzé-
sére a nagykőrösi tűzoltók, a 
nyertes pályázat keretében tűz-
oltó védőkesztyűket, mászóö-
veket, új, korszerű nyomótöm-
lőket, létrákat, benzinmotoros 
láncfűrészeket, LED fényvetőt 
szereztek be.

„Köszönjük a támogatást, 
mellyel megerősítették, ismét 
elismerték azt, hogy tűzoltóink 
munkájára nagy szükség van. 
Ezek használatával még hatéko-
nyabban, gyorsabban végezhe-
tik el munkájukat. Köszönjük 
a nagykőrösi tűzoltók minden-
napos áldozatkész munkáját. 
Ahogy eddig is, ezután is szív-
ügyemnek tekintem a feladatot 
és továbbra is az a célunk, hogy 
a nagykőrösiek biztonságáért 
dolgozzunk a nagykőrösi tűzol-
tókkal, akikre mindig számít-

hatnak.”- mondta el lapunknak 
dr. Körtvélyesi Attila, az Ön-
kormányzati Tűzoltóság Nagy-
kőrös elnöke.

A nagykőrösi Önkormányza-
ti Tűzoltóság az utóbbi években 
egyre nagyobb támogatásban 
részesül, tavaly például egy má-
sik, korszerűbb tűzoltóautót is 
kapott a város, mely 4000 liter 
víz és 400 liter habképző anyag 
szállítására alkalmas, 60 méteres 
gyorsbeavatkozó sugárral fel-
szerelt. Ezt követően 3,8 millió 
forint értékben védőfelsze-
relés-beszerzés valósulhatott 
meg,  többek között R13 beve-
tési védőruhákat, Safe Grip 3 
típusú tűzoltó védőkesztyűket 
és Austria Neu típusú osztrák 
tűzoltó védőcsizmákat tudtak 
vásárolni az elnyert támoga-
tásból.

Horváth Tibor

Nagy Balázs alpolgármester, 

települési képviselő 9 évvel ko-

rábban elmondott gondolat-

menetét próbálta visszaidézni 

Zágráb a képviselő-testület ala-

kuló ülésén, november 10-én, 

vasárnap. Hogy ennek mi célja 

volt, azt nem tudjuk, ugyanis 

Nagy Balázst azóta már kétszer 

újraválasztották képviselőként, 

miközben az ellenzékiek mind 

elbuktak. Zágráb Nándor és 

László Ferenc akkor nem vol-

tak ennyire finnyásak, érzé-

kenyek, amikor Oláh Imréné, 

vagyis a saját képviselő-jelölt 

társuk az emberek agyonveré-

séről beszélt nyilvánosan, sőt 

az ott állók hangos nevetésben 

törtek ki, majd ráadásul Oláh-

nét elindították a választáson. 

László és Zágráb azzal az Oláh-

néval volt egy csapatban, ame-

lyik emberek agyonveréséről 

szónokolt. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-

mester felszólalásában ezzel 

szembesítette is a helyi Jobbik 

elnököt: „Önök olyan képvise-

lő-jelöltet indítottak, aki azt 

mondta, hogy a másikakat 

agyon kell verni, a Fideszese-

ket agyon kell verni!? Önnek 

nincs joga azt kifogásolni, 

hogy Nagy Balázs mit mon-

dott. Önök ezt mondták, az 

egész csapatuk, ott tapsoltak a 

főtéren. Ott voltak mindnyá-

jan és senki nem mondta, hogy 

ne tessék már ilyet mondani, 

hogy a másik embert agyon 

kell verni. Önök kifogásolnak? 

Én az önök helyében bocsána-

tot kérnék már egyszer az em-

berektől, meg a Fideszesektől. 

Nem kell itt agyonverni sen-

kit, miért kellene agyonverni? 

Ilyet mondani...” - fogalma-

zott a polgármester.

Nem szabad arról sem meg-

feledkezni, hogy a Jobb Nagy-

kőrösért elnökének lánya, volt 

polgármester-jelölt pedig bi-

tófán lógást emlegetett egyik 

bejegyzésében. A z utóbbi évek 

ellenzéki gyűlölködéseiről a 

PestiSrácok országos interne-

tes médium is írt korábban, az 

egyik, „Megleltük Nagy Blan-

ka nyugdíjas alteregóját, aki 

szerint agyon kell verni a Fi-

deszes politikusokat” címmel 

jelent meg.

HT

Kép forrása: PestiSrácok.hu
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ADVENTI VÁSÁR 

MINDENKIT VÁR 

A TÍMÁRHÁZ!

V ÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL 

2019. november 29-én 

délután és este 

egy ADVENTI VÁSÁRRA,

a TÍMÁRHÁZBA!

Fotó: TímárHáz facebook oldala


