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KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK

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.

Jubiláló véradók és önkéntesek
köszöntésére került sor
november 20-án, a Nagykőrösi
Rehabilitációs Szakkórház és
Rendelőintézet Széchenyi téri
épületének aulájában.
További részletek lapunk 11. oldalán!

ÜNNEP ELÔTT!

*****
A második vasárnap,
december 8-án 16 órától
gyertyát gyújt Talamon Attiláné,
a Nagykőrös Városi Óvoda
intézményvezetője.
Közreműködnek a Nagykőrösi
Városi Óvoda Kossuth Lajos úti
intézményének óvodásai.
*****
A harmadik vasárnap,
december 15-én 16 órától
gyertyát gyújt
Nagytiszteletű Szabó Gábor
vezető lelkipásztor.
Közreműködik a Nagykőrösi
Református Egyházközség
énekkara.
Éljük át közösen az örömteli
várakozást!

Hétvégén lesz advent első vasárnapja,
a hagyományokhoz híven ekkorra ünnepi díszbe öltözik városunk.
Részletek lapunk 4. oldalán!

Második gazdaságvédelmi akciótervet kíván
a kormány elfogadni a következô év legelején
Várhatóan öt százalék körül
alakul a magyar gazdaság idei
növekedése – mondta Gulyás
Gergely, Miniszterelnökséget
vezető miniszter csütörtöki
budapesti sajtótájékoztatóján.
Gulyás Gergely kiemelte:
még nem áll minden adat a rendelkezésre, de a növekedési érték
az Európai Unióban akár a legjobb is lehet. Ugyanakkor jelezte, Magyarország nem független
az Európai Unió más tagállamainak gazdaságától. A magyar külkereskedelem közel 80 százaléka
az unió tagállamaival zajlik, és a
jelentős hatással bíró német növekedés erősen mérséklődött az
elmúlt években.
Azért, hogy a negatív gazdasági folyamatok a lehető

legkisebb hatással bírjanak
hazánkra, és a magyar gazdaságot a recesszió közeli állapottól megóvják, második
gazdaságvédelmi akciótervet
kíván a kormány elfogadni a
következő év legelején – jelezte a miniszter. Ennek konkrét
intézkedéseiről nem tudott tájékoztatást adni.
Gulyás Gergelyt kérdezték
Jakab Péter (Jobbik) előző napi
parlamenti akciójáról, amikor
elfoglalta a kormányfő székét
és többszöri felszólítás ellenére
sem akarta elhagyni azt. A tárca
vezetője – aki a Fidesz országgyűlési képviselője is egyúttal – úgy reagált: a gyermekek
jogairól szóló napot néhányan
összekeverték a gyermeknappal.
Úgy tűnik, az ellenzék egy jó

részének a parlamentben gyermeknapot is tartani kell, amikor
külön bemehetnek és bármelyik
székbe beülhetnek – mondta.
Azt, hogy Jakab Péter akciója a

parlamenti fegyelmi jog szempontjából mit jelent, az Országgyűlés hivatott eldönteni – tette
hozzá.
(MTI)

Az eredmények megvédése a jövô év fô feladata
2020 legfontosabb feladata a
magyar gazdaság eredményeinek megvédése. Ehhez új gazdaságvédelmi akcióterv kell a
következő év első negyedévétől, mégpedig adócsökkentésre
alapozva – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth
Rádióban adott szokásos interjújában.
A kormányfő úgy látja, komoly csatákat kell vívni a növekedés fenntartásáért abban az
esetben, ha az eurózónában gazdasági zavarok lesznek. Jövőre

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Gyász
Özv. Csató Józsefné sz. Hegedűs Margit (1933)
Hasúr Balázs László (1950)

Megemlékezés
Pozsár Attila
Halálának 3. évfordulójára
„Szemem könnyeket ereszt. Utoljára akartam mondani, hogy
szeretlek, de már nem volt idő, elhagytál minket. Ha kívánhatnék
egyet, az lenne, bár láthatnám ragyogó szemedet. Mikor megtudtam, hogy már nem látlak többet, nagyon távol éreztem magam
tőled. Én még mindig szeretlek téged, s elfelejteni nem foglak,
ígérem. Te még most is velünk vagy, s szállsz a gondolatomban. Ha
itt lennél, ezt mondanám, örökké szeretlek.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk: Szerető családod
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kiderül, hogy Magyarország és
Közép-Európa képes lesz-e megállni a saját lábán, és nagyobb
sikereket elérni, mint a nála módosabb országok.
Orbán Viktor szerint az elmúlt évek sikereit is az adócsökkentés tette lehetővé: az
ország egyre versenyképesebben termel és a bérek is nagy
ütemben nőttek, miközben a
cégek által fizetett adók harmadával mérséklődtek.
Forrás: kormany.hu

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Nagykőrösi Járási Hivatal Kormányablakában
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. )
2019. december 6-án, pénteken 8:00-16:00 óráig
2019. december 7-én (szombaton) 8:00-14:00 óráig
2019. december 13-án (pénteken) és
2019. december 14-én (szombaton) 8:00-14:00 óráig
2019. december 31-én (kedden) 8:00-12:00 óráig
tart az ügyfélfogadás.
2019. december 24-27-ig, illetve 2020. január 1-jén
a Kormányablak zárva tart.
Megértésüket köszönjük.
Dr. Nyikos Tamás Antal hivatalvezető
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ÖNT IS ÉRINTHETI:
Változások lesznek a háziorvosi ellátásban
Lapzártánk után tárgyalja
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VIII.
számú területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi
körzet és a XI. számú területi
ellátási kötelezettségű felnőtt
háziorvosi körzet ellátásával
kapcsolatos változásokat. Dr.
Starkné dr. Hatvani Edit Erzsébet nyugdíjba vonul, Molnárné
dr. Soós Annamária háziorvos
pedig Kocséron folytatja munkáját.
Mint az a testület elé kerülő előterjesztésből kiderül, a
VIII. számú területi ellátási
kötelezettségű felnőtt házi-

orvosi körzet ellátását 2019.
november 18. napjától 2020.
május 17. napjáig Dr. Starkné dr. Hatvani Edit Erzsébet
praxisjog jogosultja biztosítja
az ágazati jogszabályoknak
megfelelően (…) 2020. május
18. napjától a VIII. számú területi ellátási kötelezettségű
felnőtt háziorvosi körzet lakosságának ellátását helyettesítése útján biztosítja az önkormányzat.
Molnárné dr. Soós Annamária háziorvos vonatkozásában előzményként elmondható, hogy Nagykőrös Város
Önkormányzata
2007-ben,

Kétszer jön a családi
pótlék decemberben
Az idei évben is kétszer juthatnak pénzhez azok a szülők, akik
családi pótlékra jogosultak – írja
az Mfor.hu. A portál cikke szerint most is előrehozzák a januárban esedékes támogatás kifizetését, így azt már karácsony előtt
kézhez kapják az érintettek.
Az első alkalommal várhatóan december 2-án fogják

utalni az összeget, míg a második kifizetés, információink
szerint, december 19-én történhet meg. Azok, akik készpénzben kapják a juttatást, várhatóan december 3-4-én, illetve
december 20-21-én vehetik fel a
családi pótlékot.
Forrás: Piac és Profit

határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy egy
új felnőtt háziorvosi körzetet
alakít ki a meglévő tíz területi
ellátási kötelezettségű körzetei
mellett, a pályázat eredményes
volt, a XI. számú felnőtt praxis háziorvosa Molnárné dr.
Soós Annamária lett. Így plusz
egy körzet került kialakításra
2007-ben.
Molnárné dr. Soós Annamária háziorvos azonban most
Kocsérra távozik, a XI. számú

területi ellátási kötelezettségű
felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2020. január 31. napjától 2020. július 30. napjáig
Molnárné dr. Soós Annamária
praxisjog jogosultja biztosítja
az ágazati jogszabályoknak
megfelelően (…) 2020. július
31. napjától a XI. számú területi ellátási kötelezettségű
felnőtt háziorvosi körzet lakosságának ellátását a körzet
helyettesítése útján biztosítja
az önkormányzat.

„A Háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat négymillió forintos vissza nem térítendő támogatást jelent praxisonként. A
letelepedési támogatás pedig a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi, illetve fogorvosi praxisoknak nyújt támogatást legalább 12 millió, legfeljebb 20 millió forint értékben.
A háziorvosok 2015 és 2018 között minden évben havi plusz
130 ezer forintos többletet kaptak. Az emeléseknek köszönhetően 2018-ra havi 520 ezer forintra nőtt a rezsitámogatás
háziorvosi praxisonként, ezzel a havi bevétel is növekedett:
míg 2010-ben átlagosan havi 867 570 forint volt, addig
mára 1 630 680 forint.” – olvasható a Magyar Nemzet 2019.
november 20-án megjelent cikkében, a háziorvosi rendszerrel kapcsolatban.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a vezetékes gázvagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
által 2018. évben igényelt, egyszeri 12.000,-Ft összegű támogatás 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 tüzelőanyag beszerzéséről is a kijelölt tűzépen.
Az igazolások átvehetők személyesen, vagy jogszabályban 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 szíveskedjen, és éljen a támogatás felhasználásával!
Dr. Czira Szabolcs polgármester

XIV. évfolyam, 48. szám • 2019. november 29.
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Táblaavatás

110 éve nyitotta meg Papp
Sándor és öccse, Papp Ferenc,
Világmozgó néven, Nagykőrös első moziját a Széchenyi tér
17. szám alatt. A Papp család
– gyakran nagy áldozatokat vállalva – évtizedeken át üzemeltette a filmszínházat, egészen
1948-ig, amikor is államosították azt.
Az elmúlt héten, november 22-én emléktáblát avattak
a Széchenyi tér 17. szám alatt
(lásd képünkön). A tábla tiszteleg az egykori mozi alapítók
előtt. Az avatáson az alapítók
leszármazottai, Papp Zoltán és
Papp Miklós mondtak beszédet, felidézve eleik előremutató
gondolkodását és cselekedeteit,
s a célok elérése érdekében tett
áldozatvállalást.
„Szeretném
megköszönni
mindazoknak, akik elfáradtak
a táblaavatásra és végighallgat-

ták gondolatainkat, amelyeket
elmondtunk Papp Miklóssal.
Szeretnénk megköszönni a
család nevében polgármester Úr
megjelenését és hogy szponzorálta az emléktábla elkészítését.
Külön szeretném megköszönni Papp László családjának
és Zana Ernőnének, hogy vendégül látták ezt a sok embert.
Remélem, szép emlékként
őrződik meg bennünk ez a tegnapi nap.
Papp Zoltán”
Szerkesztőségünket megkereste Papp László, aki köszönetét
fejezte ki dr. Czira Szabolcs polgármester táblaállítást finanszírozó támogatásáért. Papp László lapunknak elmondta: „Nem
csak a támogatást köszönjük,
hiszen az is rendkívül megtisztelő volt, hogy polgármester úr
és Nagy Balázs alpolgármester
úr, a körzetünk önkormányzati

képviselője jelenlétükkel tisztelték meg az avatást.”
Dr. Czira Szabolcs lapunknak elmondta: „Amikor a táblaállítás gondolatával megkerestek, egyértelmű volt számomra,
hogy egy támogatandó ügy. A
Papp család nagy áldozatot
hozott a városért, a mozi alapítás, a kerékpárgyártás több
volt, mint üzleti vállalkozás.
Megrendítő, hogy az 1948-as
államosítás megszakította ezt
a történetet. Úgy gondolom, a
feladat ránk eső részét teljesítettük, de egy másik fontos rész
a helytörténészekre vár, nekik
fel kell göngyölíteniük, meg kell
mutatniuk, kik voltak azok,
akik például a Papp család sikertörténetét romba döntötték,
kik voltak azok, akik sanyargatták, megnyomorították a
kommunizmus idején a nagykőrösi szorgalmas családokat.

Tudom, nem kis feladat, de ezt
el kell, végezzék, hiszen a Papp
család története is azt mutatja,
hogy máig ható bűnöket követtek el, ezeket feltárni, megmutatni pedig a helytörténészek
kötelessége.”

ÜNNEP ELÔTT!
Hétvégén lesz advent első vasárnapja, a hagyományokhoz
híven ekkorra ünnepi díszbe öltözik városunk. A Kossuth-szobor előtti adventi koszorúhoz az
idei évben is advent 4 vasárnapján 16 órára szeretettel hívják és
várják mindazokat, akik részesei
szeretnének lenni, amikor a hit,
a remény, az öröm és a szeretet
gyertyái lángra lobbannak.
A koszorú szomszédságában díszes ív kínál kiváló fotózási lehetőséget. S persze a
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szeretett hóemberek is újra megérkeztek, a Deák téren várják a
kicsiket és nagyokat. A Városháza lépcsőjére és a körforgalom
közepére is megérkeztek az
angyalok. Mint minden évben,
úgy az idén is lesz meglepetés,
melyet ezen sorok megjelenésekor már meg is tekinthetnek a
Városháza előtt.

Békés, szeretetteljes
várakozást kívánunk
minden Kedves
Olvasónknak!

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Megújuló járdák

A napokban elkészült a Ceglédi úton az Ifjúsági pálya előtt
húzódó járda utolsó, Cifrakert bejáratánál lévő szakaszának térkövezése is. Mint ismeretes, az elmúlt évek során
számos járdaszakasz újult meg a városban. Ezek egy része
önkormányzati beruházás formájában, más részük a lakossági
járdaépítési program keretében, összefogással; az önkormányzat által biztosította támogatás segítségével az ingatlantulajdonos tette szebbé, járhatóbbá az adott szakaszt. Beszédes adat,
hogy 2014 és 2019 között több mint 560 lakos részesült járdaépítési támogatásban.

Szakmai nap

„Az intézményvezetői munka
aktuális kérdései napjainkban” címmel tartott szakmai
napot a köznevelési intézményekben dolgozó vezetők, valamint érdeklődők számára a
Nemzeti Pedagógus Kar Pest
Megyei Területi Szervezete és
a Ceglédi Tankerületi Központ
az Arany János múzeumban,
2019. november 20-án. A
megjelenteket dr. Czira SzaXIV. évfolyam, 48. szám • 2019. november 29.

bolcs polgármester és Fodor
Gábor tankerületi igazgató
köszöntötte a megújult múzeumban. A szakmai napon
számos értékes előadás ismereteivel gazdagodhattak a
megjelentek.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Fotók: -szi5

JÓL HALAD A PIAC KÖRNYÉKI
UTCÁK FELÚJÍTÁSA!

Folyamatosan dolgoznak
a kiváló nagykőrösi szakemberek, hogy minél előbb viszszaadhassák a forgalomnak

a Czira Kovács Lajos utcát.
A piac mögötti kis utca már
szinte elkészült, ott a térkövek
egy jelentős szakaszon lera-

kásra kerültek. A piac környéki, városi fenntartásban lévő
utcaszakaszok felújítása mindenkinek jó lesz, úgy az áru-

soknak, mint a vásárlóknak.
Hamarosan teljesen új burkolaton közlekedhetünk!
HT

Hirdetés

Hirdetés
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Elkészült a tetô
a vásártéri kiszolgáló épületen!

Mint az képünkön is látható, elkészült a Vásártérhez
tartozó kiszolgáló épület tetőszerkezetének kivitelezése is. A belső részek csempézési feladataival is végeztek az
EU-Építő szakemberei, most külső munkálatok folynak.
Megtudtuk, hogy az épület festése is megtörténhet a hétvégén, jövő hét elején.
El ne felejtsék, most vasárnap vásár, így Önök is megtekinthetik az épületet, mely jövőre kényelmes melegedő
és mosdási lehetőséget fog nyújtani a kilátogatóknak is.
HT

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

TEKINTSE MEG ÖN
IS AZ INTERNETEN
Hirdetés

Ünnepi menü fáradság nélkül!
Harcsa halászlé
Kemencében sült csülök
Tatár beefsteak
Pacalpörkölt
-#4%510;4#'.Ĩ4'0&'.¥56('.8'5<¸0Rendelését december 18-ig leadhatja az étteremben,
vagy telefonon: 06 53 354 325
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A Stylus Divat Nagykőrös üzletvezetőjével, Horvátné Tóbi
Ilonával beszélgettem, aki már
közel 20 éve foglalkozik kereskedelemmel, nagykőrösi vállalkozóként.
Üzlete Nagykőrösön, a Széchenyi tér 3. szám alatt található, melyben az S-es mérettől a 2
XL-es méretig megtalálhatóak a
Rouge Avenue magyar márka
divatos, minőségi, stílusos női
ruhái, mely egyedüli márkaként van jelen városunkban.
- Mi motiválta, hogy saját
vállalkozásba kezdjen?
- Közel 20 éve foglalkozom
kereskedelemmel,
korábban
multi cégeknél üzletvezetőként
tevékenykedtem Kecskeméten
is, valamint 2001 óta már több
nagykőrösi üzletben, azóta is
itthon dolgozom, most már a
divat világában. Gyermekkorom óta vonzott ez a szakma,
így egy álmom vált valóra, mikor saját üzletemet megnyitottam Nagykőrösön.
Célom volt, hogy a nagykőrösi lakosok itt helyben hozzájussanak a Rouge Avenue főként
alkalmi, igazán egyedi, divatos, sokszínű ruháihoz, melyek
ugyanúgy alkalmasak a hétköznapi elegáns viseletre is. Az itt
megtalálható női ruházat, kiegészítők az én stílusomat, ízlésemet
egyaránt tükrözik, melyeket én is
bármikor szívesen felvennék, így
bátran merem ajánlani mindenki
számára. Úgy gondolom, hogy
nálunk garantáltan megtalálják
a vevők a tökéletes ruhát, legyen
szó bármilyen alkalomról, így
nem kell elutazniuk más településekre.
- Bemutatná a kollekciót az
Olvasók számára? Hogyan tud
megfelelni a vásárlói igényeknek?
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- Fontos, hogy itt az S-es
mérettől egészen az XXL-es
méretig megtalálhatóak a női
ruházati termékek, elsősorban
elegáns nadrágokat, kosztüm
felsőket, stílusos blézereket,
szoknyákat, estélyi vagy alkalmi-ruhákat, blúzokat, kabátokat, harisnyát, cipőket és
táskákat árulok, így egy teljes
szettet is összeválogatnak nálam
a Kedves Vásárlók. Árukészletünk minden héten megújult,
kibővült termékekkel várja a
vásárlókat, és természetesen
igyekszünk minden vásárlói
igényt kielégíteni. Úgy gondolom, mivel hosszú évek óta dolgozom már Nagykőrösön, nagyon jó kapcsolataim vannak
a helyi lakosokkal, bármilyen
kéréssel fordulhatnak hozzám
bizalmasan.
Facebook oldalunkon is elérhetőek vagyunk: Stylus Divat
- Rouge Avenue Nagykőrös néven megtalálnak, bátran írjanak,
legyen szó bármilyen kérésről.
Törzsvásárlóinknak
10%-os
kedvezményt adunk, a kifutó
termékekre 50%-os akciónk
szokott lenni, ajándékutalványaink 5 és 10 ezer Ft-os címletben kaphatók.
- Mely korosztálynak ajánlja
elsősorban a termékeket?
- Úgy gondolom, hogy a 25
éves, 30-as korosztálytól egészen időskorig bárki megtalálja
a számára megfelelő öltözéket.
Nyitva tartásunk hétfőtől-péntekig: délelőtt 9 órától
12 óráig, délután 14 órától 18
óráig. Szombatonként: 9 órától
12 óráig. Várunk minden érdeklődőt, vásárlót szeretettel
üzletünkbe, a Széchenyi tér 3.
szám alá.
Beretvás Judit
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Elbúcsúzom szeretett Városomtól, Nagykőröstől

Köszönöm, hogy részese lehettem Nagykőrös Város
Polgármesteri Hivatalában,
a Polgármesteri Kabinetben
lévő magas szakmai színvonalú munkának. Az elmúlt öt
esztendő során rengeteget tanultam az önkormányzati kommunikációról, mely a Város sikeres működéséhez járul hozzá.
Egy olyan csapat tagja lehettem,

mely folyamatosan építkezve teremt értéket, és őrzi meg az utókor számára elődeinek minden
örökségét. Köszönöm, hogy a
nagykőrösiek befogadtak, sajtóreferensi munkámat segítették, azt, hogy sok igaz barátra
találtam. Sok szép emléket,
vidám, feledhetetlen órákat,
napokat élhettem meg Nagykőrösön, melyeket ezennel egy

képzeletbeli bőröndben magammal viszek. Amit feltétlenül itt hagyok, és senkinek
sem kívánok, az a helyi ellenzék acsarkodó gyűlölködése,
a fejlődésben is rosszat látó,
személyeskedő viselkedése, és
hazugságáradat. Nagyon tisztelem a városvezetést, kollégáimat azért, hogy mindezek
ellenére kitartanak, és előbbre
viszik Nagykőröst, mely lendületesen fejlődő, példaértékű
városa Hazánknak.
Wass Albert idézetével búcsúzom a kőrösi ellenzéktől is:
„Nem annak a hangját fogják meghallani, aki nagyobbat
ordít, hanem aki igazabbat szól.
És az nem lesz a legokosabb
ember, aki a gyűlöletet tudja,
hanem az, aki a szeretetet és a
megértést.”
Hiszem és tudom, hogy a
nagykőrösi többségi városvezetés jó úton jár, mert Ők szeretik
Nagykőröst! Ezúton is kívánok
nekik további sok erőt és kitartást, nagyszabású fejlesztéseket, sikeres rendezvényeket.

Az élet úgy hozta, hogy lehetőséget kaptam lakhelyemen,
Abonyban dolgozni december
elejétől, így öt esztendő után szeretettel elköszönök Nagykőröstől, de bízom abban, hogy új szerepemben tovább segíthetem a
nagykőrösi városvezetést abban,
hogy a környező települések
még több hírt kaphassanak az
itteni történésekről. Nagykőrös
a második otthonom marad
számomra, ahol példaértékű,
magas színvonalú és fegyelmezett a hivatali munka, ahol folyamatos fejlesztésekkel állnak
a lakosság szolgálatában.
Külön köszönettel tartozom
dr. Czira Szabolcsnak, Nagykőrös
Város polgármesterének, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesternek,
dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző asszonynak és természetesen,
nem utolsó sorban közvetlen
munkatársaimnak, a Nagykőrösi
Polgármesteri Kabinet tagjainak.
Köszönöm, és elköszönök!
Szeretlek Nagykőrös!
Lőrinczy Veronika
Városmarketing- és sajtóreferens

Ôk lettek a TIBIKER
szerencsés nyertesei

Ebben a hónapban is két szerencsés család kapott 10-10 ezer forintos TIBIKER vásárlási utalványt a
vásárlók szavazatai, ajánlása alapján. Az egyik anyuka, a Mézes család nevében örömmel számolt be
róla, hogy még eddig nem nyertek
soha semmit, és nagyon boldogok,
mert jó helyre került a nyeremény.
Karácsonyra, Mikulásra költik el a
pénzt, a gyerekekre fordítják. Négy
gyermekük van, a legkisebb négyhónapos, a legnagyobb 14 éves.
Nagyon szeretik itt a húsárut. A
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gyerekek kedvence a friss pogácsa.
A másik szerencsés nyertes család,
a Fajka Család, ők két gyermeket
nevelnek. „Sokszor vásárlunk itt,
az a jó, hogy egy helyben minden
van! Nem kell elmennem több helyre! Sok az akció, ez az, ami lényeg!
A minőségi termékekben is remek
árak vannak! A családom sok édességet fogyaszt, a Nutella az nagyon
megy! Itt az is van remek áron!
Mindenkinek sok szeretettel ajánlom a boltot!”
Lőrinczy Veronika
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Mozgáskorlátozottak
kirándulása

2019. 11.15.
Nagykőrösi Református Egyházközség

2019. október 19-én ragyogó napsütéses őszi napon
minden akadályt és korlátot legyőzve kirándultunk
Szarvasra. Csodálatos és felemelő élményekkel tértünk
haza a Mini Magyarország
és a kecskeméti Vadaspark
megtekintése után. Ez úton is
szeretnénk megköszönni dr.

Czira Szabolcs polgármester
úrnak a támogatást, amely
mindezt lehetővé tette azok
számára, akiknek sokat jelent a kimozdulás az otthoni
környezetből.
Mozgáskorlátozottak
Közép- Magyarországi
Regionális Egyesülete
Nagykőrösi Szervezete

Nagy vereségbe
szaladt bele a Kinizsi
Kár lenne szépíteni, csúfos
vereséget szenvedett idegenben a Tököl ellen a Nagykőrösi Kinizsi FC az I. osztályú
felnőtt bajnokság 15. fordulójában. A 32. és a 33. percben
bekapott gólok után még a 69.
percben is betalált a Tököl csapata, mi viszont egyetlen gólt
sem tudtunk lőni, így 3-0 lett a
végeredmény. Az várható volt,
hogy nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen az utolsó 4 meccséből 3-at megnyert a Tököl, míg
a Kinizsi kicsit hullámvölgybe
került. Így került sor a találkozóra, mely sajnos ránk nézve
nem végződött jól.
Az őszi szezon ezzel véget
ért, jól indult, majd úgy tűnhet, a végére kicsit alábbhagyott a lendület. Az utolsó 5
meccséből csak 1-et nyert meg
a Kinizsi, 2 vereség és 2 döntetlen mellett. A lejátszott 15
10

meccsből 8-at megnyertünk,
2 döntetlen mellett van 5 vereség is. A lőtt 25 gól tekintetében elégedettek is lehetnénk,
a gólkülönbség +3, amivel 10
csapatot is magunk mögött
tudhatunk. A tabellán a 6. helyen zárta a szezont a csapat
26 ponttal, reméljük, tavaszszal fentebb tudnak jutni. Elkél a szurkolás minden mecscsen: HAJRÁ, NAGYKŐRÖS!
HAJRÁ, KINIZSI!
HT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ARANY JÁNOS REFORMÁTUS
GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIM
ÉS KOLLÉGIUM
ÉPÜLETENERGETIKAI
FEJLESZTÉSE
Az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatással valósul meg közoktatási intézmény energetikai
korszerűsítése a Nagykőrösi
Református Egyházközség
területén. Az egyházközség
a Széchenyi 2020, Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében
300.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert
az Arany János Református Gimnázium épületének
energetikai korszerűsítésére.
A projekt lehetővé teszi, hogy
az intézmény megújult, vonzó környezettel várja a térség
gyermekeit, hozzájárulva a
Széchenyi 2020 program kitűzött céljainak eléréséhez is.
A fejlesztés alapvető célja – összhangban a KEHOP-5.2.3-16 pályázati felhívás célkitűzéseivel, valamint
a hazai és EU stratégiával – az
energiahatékonyság fejlesztése
és a megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerek terjedésének elősegítése. Fontos
cél az érintett oktatási-nevelési
intézményben a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. A tervezett

beruházás a helyi és térségi
energiaigények csökkentésére
irányul, jellemzően a helyi védettség alatt álló iskolaépület
épületszerkezeteinek utólagos
hőszigetelésével, külső nyílászárók cseréjével, a gépészeti
rendszerek korszerűsítésével és
napelemes rendszer telepítésével a fenntartási, üzemeltetési
költségek mérséklése céljából.
A kivitelezési munkálatok
várhatóan 2020 tavaszán indulhatnak, jelenleg a projekt
műszaki és szakmai előkészítése zajlik.
A projekt összegző adatai:
Projekt címe:
Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium épületenergetikai
fejlesztése
Kedvezményezett:
Nagykőrösi Református Egyházközség
Közreműködő szervezet:
Innovációs és Technológiai
Minisztérium
Elnyert támogatás:
300.000.000 Ft
Bővebb információ:
http://www.ajrg.hu/, vagy Sepler Gábor projektmenedzser
(telefon: 06-20-310-25-11)
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Megnyílt a „Minden Ké(P)pen
Nagykôrös 2019.” címû
fotópályázat kiállítása

Megnyitott a „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” című
fotópályázat
kiállítása
a
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Rácz József
Galériájában, 2019. november 26-án.
A kiállítást dr. Czira Szabolcs
polgármester nyitotta meg. Műsort adtak a Nagykőrösi Városi

Óvoda Kárász úti intézményének Süni csoportosai Bakacsi Mónika és Veréb Krisztina
óvodapedagógusok felkészítésével.
A pályázók munkáját Szabó
Sándor természetfotós értékelte, majd minden jelentkező egy
emléklapot vehetett át a pályázaton való részvételéért.

Idén sem maradhat el a közönségszavazás, minden témakörön és kategórián belül lehet
voksolni a kedvenc képeikre,
az alattuk található sorszámuk
alapján. A szavazólapot az ott
elhelyezett urnába kell bedobni 2020. január 10-éig.
Az évről évre tavasztól késő
őszig virágpompában úszó településünk inspirálta idén a
Minden Ké(P)pen Nagykőrös
2019-es fotópályázatunkat, mely
Nagykőrös Város Önkormányzata koordinálásával és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. közreműködésével valósult meg, a
közel 170 darab beérkezett alkotást, melyek településünk jellegzetességeit, értékeit tükrözik,
most Önök is megcsodálhatják.
Nagykőrös sokszínű, értékekkel teli város, melyet nem lehet

elégszer megmutatni a nagyközönség számára, nemcsak a helyiek, de ide érkező vendégeink
és komoly szakmai zsűri elismerését is kivívta már számos alkalommal.
Külön szeretnénk megköszönni a pályázók munkáját is,
akik időt és energiát nem sajnálva, meleg és hideg időben
egyaránt fényképezőgépet ragadnak, és megörökítik a jelen,
valamint a jövő generációja
számára Nagykőrös folyamatos
fejlődését, hétköznapi vagy éppen rejtőzködő értékeit, ezáltal
még közelebb hozva bennünket szeretett városunk, Nagykőrös kincseihez.
A tárlat 2020. január 10-éig
tekinthető meg.
Beretvás Judit

KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK
Jubiláló véradók és önkéntesek köszöntésére került sor
november 20-án, a Nagykőrösi
Rehabilitációs Szakkórház és
Rendelőintézet Széchenyi téri
épületének aulájában.
Ahogy arra előzetesen lapunkban is felhívtuk a figyelmet, a 10, 20, 25, 30, 40, 50,
60, 70 és 75-szörös véradóknak
mondtak köszönetet ezen az
alkalmon. A megjelenteknek az
elismeréseket Vasvári Lászlóné
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Gulyás Szilvia, a Vöröskereszt
területi munkatársa felkérésére
dr. Czira Szabolcs polgármester
adta át. A városvezető köszönetet mondott mindazoknak,
akik önzetlenül segítenek, vért
adnak, részt vesznek a véradások szervezésében.
Az ünnepi alkalom idejére
véradást is szerveztek, melyre
90 véradó érkezett.
Fotók: -szi-
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2019. DECEMBER HÓNAP
KÉPVISELŐ NEVE

FOGADÓÓRA NAPJA

HELYE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

2019. december 5. (csütörtök)
13.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

Nagy Balázs
alpolgármester
8. számú választókerület

2019. december 11. (szerda)
14.30 – 15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5.
fsz. 13. szoba)

Hirdetés

Hirdetés

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet állást hirdet
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PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4699 Ft 8999 Ft
Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

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

ORVOSI ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:

53/350-377

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

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. november 25-től
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366

HÁZHOZ MENŐ
ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér

2019. december 2-től
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182

2019. november 30-án,
december 1-jén
DR. BAKSAI FERENC
Nagykőrös, Mintakert u. 32.,
Tel.: 06/20-914-13-33

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

2019. december 14-15-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023;
06/20-978-27-40
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Jeunesses
„Ifjú Zenebarátok”
hangversenye

A Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében, 2019. november
21-én 17 órától került megrendezésre a Jeunesses – „Ifjú
Zenebarátok” hangversenye,
melyen igen színvonalas, szívet
melengető előadásokkal léptek
fel az intézmény tanárai és növendékei.

A koncertet, a zene iránt
mindig elkötelezett Szabóné Irházi Zsuzsanna települési kép-

SOÓS NORBERT REMEKELT

KÉT ÉREM,

PONTSZERZÔ HELYEZÉSEK

Fárasztó hétvégén estek túl a Kőrös Judo SE serdülő és idősebb
korú versenyzői, hiszen szombaton és vasárnap is Siklósra utaztak, hogy előbb a serdülő országos bajnokságon, majd másnap
a felnőtt III. osztályú országos
bajnokságon szálljanak harcba
az érmekért és a helyezésekért.
Mindkét napon igen rangos
mezőny gyűlt össze. Sajnos a
serdülőknek nem sikerült érmet
szerezniük, bár Barta Gábor és
Budai Gábor erős súlycsoportjában remek győzelmekkel kerültek a legjobb négybe, sajnos

a döntőbe jutásért és a harmadik
helyezést eldöntő mérkőzéseken
is szoros vereséget szenvedtek,
így az ötödik helyen zárták a
fontos versenyt. Szintén – az
egyébként dicséretes – ötödik
helyen zárt M. Kiss József.
Másnap a zömmel juniorokból álló idősebbek vitézkedtek
a III. osztályú országos bajnokságon. Ezen a napon Soós
Norbert remekelt és igazán kitett magáért. Mindösszesen hat
mérkőzést vívott meg, melyből
ötöt sikerült látványos judoval
megnyernie. Sajnos az egyetlen,
igencsak elkerülhető vereségét a
legjobb négybe kerülésért szenvedte el, így a vigaszágon húzta
be a bronzérmet teljesen megérdemelten, mert élen jár az edzésmunkában. Szintén bronzérmes
lett Kovács Nóra a nők között,
aki sokat fejlődött az utóbbi időben. Szintén remekül szerepelt a
több éves kihagyás után visszatérő Sinkó Zoltán, aki két győzelemmel és két vereséggel szintén
az ötödik helyen végzett…
KŐRÖS JUDO SE

Hirdetés

viselő nyitotta meg.

Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati
Hírek Nagykőrös facebook
oldalán!

Rögbi: Váratlan fordulatok és
új kihívások Csehországban

Az őszi szezon utolsó külföldi
megmérettetésére 46 játékossal
indultak útnak a nagykőrösi rögbisek. A cseh túra házigazdája az
RC Dragon Brno csapata volt.
A kölyök különítmény szó szerint fejest ugrott az ismeretlenbe,
hiszen 13 fős rögbi helyett 15 fős

rögbit játszottak, a korábbi kétszer 15 perces játékidőt kétszer
25 percre emelték, illetve a már
jól megszokott szűkített pályát
is nagy pályára cserélték. Mindez
azt jelenti, hogy lejátszották életük
első, módosításoktól mentes rögbi
mérkőzését. Nem is akárhogyan!
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EREDMÉNY: RC Dragon
Brno (12-10) Honfoglalók RC
Az őszi szezon alatt igencsak
megtépázott junior Honfoglalók
egy cserével vágtak neki a cseh
túrának. Ellenfelük ezzel szemben
igazán komolyan vette a küldetést,
hiszen összesen 16 fiatalembert
ültetett a hazai cserepadra. Riválisunk a felnőtt ‚A’ (Extraliga) és

‚B’ csapatokból vegyesen merített, így tökéletes lehetőség volt
a mérkőzés a nagykőrösieknek a
tanulásra!
EREDMÉNY:

RC

Dragon

Brno (50-5) Honfoglalók RC
Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi Utánpótlás
Műhely SE
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Nyelvek seregszemléje
a Kossuth iskolában

Hagyományos idegen nyelvi versenyét tartotta a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola november 22-én, amit 212 versenyző
tisztelt meg a jelenlétével. A rendezvény fővédnöke Fodor Gábor
tankerületi igazgató úr volt. Az ünnepélyes megnyitón dr. Lutz Ágnes
tanügy-igazgatási referens és Deák
Gábor intézményvezető köszöntötte a résztvevőket.
Angol nyelvből 24 csapat indult,
de német nyelvből is 12 csapat mérte
össze a tudását. Még soha nem volt
ekkora érdeklődés a verseny iránt.
Jól felkészült diákok vettek részt a
megmérettetésen, amit jelmezes
bemutatókkal színesítettek a szóbeli
feladatmegoldás során. A színvonalas prezentációk sok fejtörést okoztak a zsűrinek, de ők ezt egy cseppet
sem bánták, hiszen örömmel hallgatták a jobbnál jobb bemutatókat.
Köszönet dr. Körtvélyesiné Pécsi
Mónika nyelvtanárnak, dr. Somlai
György több nyelvet értő és beszélő nyelvtanárnak, Harcziné Kmetty
Enikő nyelvtanárnak a szakmai
munkáért. Az idegen nyelvek mellett, ebben a tanévben, a magyar
nyelv is szerepet kapott. Helyesírási
versenyt 4 korcsoportban rendezett
az iskola, ami egyenként három for-
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dulóból állt. A tollbamondás mellett
helyesírási teszt és egy gyakorlati feladatsor is helyet kapott, ami a Magyar helyesírás szabályai c. könyv
használatára épült. 58 diák mérte
össze a tudást Sipos Ildikó gyermekkönyvtáros és Füléné Gábor
Ildikó középiskolai magyartanár
felügyelete alatt. A verseny iránti
érdeklődés azt mutatta, hogy vannak olyan tanulók, akiknek fontos
az anyanyelvük ápolása. Sipos Ildikó értékelő beszédében külön kitért
az olvasás fontosságára, valamint az
olvasás és helyesírás szoros kapcsolatára. Gratulálunk minden résztvevőnek, akik a Ceglédi Tankerületi Központ és a szülői közösség
jóvoltából értékes ajándékokkal
térhettek haza.
A következő eredmények születtek. Lapunk csak a nagykőrösi
eredményeket közli:
ANYANYELVI VERSENY
5. ÉVFOLYAM: I. Füle Barbara – Kossuth L. Ált. Isk.; II. Arany
Virág –Petőfi S. Ált. Isk.; III. Gulyás
Patrícia –Kossuth L. Ált. Isk.; IV. Pomázi Lola – Arany J. Ref. Ált. Isk.; V.
Német Violetta –Kossuth L. Ált. Isk.
6. ÉVFOLYAM: I. Fehér Nóra
– Arany J. Ref. Ált. Isk.; II. Peteh
Fanni - Arany J. Ref. Ált. Isk.; III.

Zsarnai Zsolt –Kossuth L. Ált. Isk.;
IV. Juhász Viktor –II. Rákóczi F.
Ált. Isk.; V. Protovin Dániel –Petőfi S. Ált. Isk.
7. ÉVFOLYAM: I. Fehér Cintia
–Kossuth L. Ált. Isk.; II. Kaszap
Alexa - Arany J. Ref. Ált. Isk.; III.
Berei Erzsébet –II. Rákóczi F. Ált.
Isk., Vincze Viktória – Petőfi S. Ált.
Isk.; IV. Mészáros Zsanett – Arany
J. Ref. Gimn.; V. Bányai Réka Arany J. Ref. Ált. Isk.
8. ÉVFOLYAM: III. Mokos
Zsófia Zsuzsanna –II. Rákóczi F.
Ált. Isk.; IV. Horváth Dóra – Arany
J. Ref. Gimn.; V. Szőke Szonja Kíra
–Petőfi S. Ált. Isk.
ANGOL NYELVI VERSENY:
5-6. ÉVFOLYAM: I. Nagykőrösi
II. Rákóczi F. Ált. Isk.: Erdei Dóra,
Völgyi Rómeó, Szabó István, Szappanos Petra; II. Arany J. Ref. Ált.
Isk.: Diepmaat Roxy, Ferenczi Éva,
Kecskeméti Luca, Tóth Ambrus;
III. Nagykőrösi Petőfi S. Ált. Isk.: –
Balog Adrienn, Bognár Henrietta;
IV. Nagykőrösi II. Rákóczi F. Ált.
Isk.: – Burai Róbert, Fehér Milán,
Fodor Gergő, Ábel-Kiss Zsombor.
7-8. ÉVFOLYAM: I. Arany János
Ref. Ált. Isk.– Bodor Fanni, Csákó
Tamás, Gömöri Ferenc, Kasza
Bálint; II. Nagykőrösi Kossuth L.

Ált. Isk. – Pesti Henrietta Mária,
Karsai Karsa Zsolt, Olasz Brigitta Gerda, Kocsák Krisztián; III.
Nagykőrösi II. Rákóczi F. Ált. Isk.
– Hegedűs Csaba, Nagy-Kőszegi
Kristóf, Szentpéteri Bence, Zatykó
István Máté; IV. Arany János Ref.
Gimn.: Vég Adél, Zombori Flóra,
Jeszenszky Márton.
NÉMET NYELVI VERSENY
5-6. ÉVFOLYAM: I. Arany J. Ref.
Ált. Isk.: Kőházi-Kis Dóra, Schleisz-Bognár Kristóf, Susán András, Szabó Luca Lujza; II. Arany J.
Ref. Ált. Isk.: Járvás Ármin, Kolozsi
Vanessza, Perjési Panna, Szarka
Zsombor; IV. Arany J. Ref. Ált. Isk.:
Gajdácsi Péter, Kovács Kristóf, Matuska Viola Villő, Sági Zsolt Gábor
7-8. ÉVFOLYAM: I. Nagykőrösi Kossuth L. Ált. Isk.: Erdélyi
Nerina, Fogarasi Fanni Erzsébet,
Györök Szabolcs, Kis-Juhász Dániel; II. Arany J. Ref. Ált. Isk.: Bacsó Gergely, Győrffi Virág, Kovács
András, Kőházi-Kis Albert; III.
Nagykőrösi Kossuth L. Ált. Isk.:
Barta Gábor, Biczó Bianka Zsuzsanna, Dencsik Krisztina, Nagy
Petra; IV. Arany J. Ref. Gimn.:
Csendes Ádám, Csernus Enikő,
Csőke Csilla, Pesti Lilla.
Kossuth Iskola
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Téli álomra tértek

Ôsz a Pálfájában...
Nagyon kellemes, friss a levegő a Pálfájában,
tegyenek Önök is egy sétát,
hiszen minden évszakban magával ragad a látvány
és a hangulat.
És mint az a fő képen is látszik, itt bizony
már nagyon várják az ünnepeket!
HT

Téli álomra szenderültek a nagykőrösi szobrok. A csípős hideg
idő beállta előtt téli borítást kaptak a köztéri alkotások. A város
minden évben megvédi az alkotásokat, hogy sokáig szépek maradhassanak. Képünkön a nemrégiben felújított B. Tóth Ferenc szobor látható.
HT

Judy szemtől szemben
Igaz történet egy lányról,
aki újjászületett

2019. november 19-én folytatódott az Üzenet a könyvtárban
programsorozatunk,
Juhász
Nándor, a kulturális központ
igazgatóhelyettese Judyval, a
Groovehouse együttes énekesnőjével beszélgetett. Judy világ
életében arról álmodott, hogy
sikeres énekesnő lesz. Álmai
megvalósulni látszottak, karrierje elindult, majd amikor úgy
látta, minden célját sikerül elérnie, szörnyű autóbalesetet szenvedett. Az orvosok sem hitték,
hogy túléli.

Judy viszont felállt, bár kezdetben küzdelemmel élte meg
még a legegyszerűbb, leghétköznapibb emberi tevékenységeket is, de folytatta. Nem
adta fel álmát, karrierjét újból
elindította, és családot is alapított. Ezt a küzdelmet írja le
Csabai Adrienn könyvében.
A beszélgetés videóját hamarosan megtekinthetik a kulturális
központ youtube csatornáján.
Nagykőrösi Arany János
Kulturális Központ
Fotók: Vincze József
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VII. HISTÓRIÁK – ÓRÁK - 2019. december 3., kedd 17 óra
Múzeum konferenciaterme
„A múmiák világa az Andoktól Egyiptomig és Szicíliától
a Mount Everest csúcsáig” és „Hazánk múmiáinak története”
című előadások
Előadás-sorozat a történelem lapjairól-lapjaiból
általános iskolásoknak. A belépés ingyenes!
*****

XXII. GEO JUNIOR
2019. december 5., csütörtök 17 óra
Múzeum konferenciaterme
„A világ legbizarrabb ételei a földrajz étlapján” és „A világ és
hazánk karácsonyi ételei a térképen” című előadások.
Oláh Róbert természettudományos előadás-sorozata
általános iskolásoknak.
A belépés ingyenes!
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