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VÁROSUNK, NAGYKÔRÖS

A gyertyagyújtásokra az adventi
vasárnapokon, a Szabadság téren
kerül sor.

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
intézményeinek óvodásai.
*****
A harmadik vasárnap,
december 15-én 16 órától
gyertyát gyújt
Nagytiszteletű Szabó Gábor
vezető lelkipásztor.
Közreműködik a Nagykőrösi
Református Egyházközség
énekkara.
*****
A negyedik vasárnap,
december 22-én 16 órától
gyertyát gyújt
Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester.
Közreműködnek a Nagykőrösi
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola diákjai, valamint
a Kis István Népdalkör.
Éljük át közösen az örömteli
várakozást!

Fotók: -szi-

Tájékoztatjuk
Tisztelt Olvasóinkat,
hogy megjelent
az Önkormányzati
Hírek külön
kiadása,
a 2020-as naptár.

Keresse
Ön is postaládájában!

A rezsicsökkentéssel
1700 milliárd forintot
takarítottak meg a magyar
családok 2012 óta

Forrás: MTI/Kovács Attila

A kormány által végrehajtott
rezsicsökkentésnek köszönhetően már mintegy 1700
milliárd forintot takarítottak meg a magyar családok,
és az elmúlt hét évben kevesebb, mint a felére csökkent
a háztartások összes közműtartozása - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
(ITM) parlamenti államtitkára szombati budapesti sajtótájékoztatóján.
Kiemelte, hogy a hazai
áram- és gázárak 2019-ben is
a legalacsonyabbak közé tartoznak az Európai Unióban.
Magyarországon Románia
mellett a legalacsonyabb a
lakossági földgáz ára az Eu-

rópai Unióban, az áram ára
pedig a második legolcsóbb
- ismertette az államtitkár.
Hozzátette, hogy a vásárlóerő
alapján az európai fővárosok
közül Budapesten a gáz ára a
negyedik, a villany ára a kilencedik legolcsóbb.
A rendszerváltás óta ez
a kormány az első, amelyik
nem sorozatos rezsiemelést,
hanem rezsicsökkentést hajtott végre, 2012 óta átlagosan 25 százalékkal csökkent
a gáz, az áram és a távhő
ára, és a kormány a piaci
árak emelkedése ellenére is
megvédte a rezsicsökkentés
eredményeit - hangsúlyozta
Schanda Tamás.
(MTI)

Németh Szilárd szerint
a 2015-öshöz hasonló
a migrációs helyzet

A 2015-ös válsághelyzethez
hasonló a mostani illegális
migrációs helyzet a magyar
határon – jelentette ki a fidesz
bevándorlás ellenes kabinetjének hétfői ülése után a testület
elnöke.
Németh Szilárd hozzátette:
november végéig több mint
125 ezren próbálták illegálisan
átlépni a határon, s az elmúlt
két hónapban emelkedett az
illegális határátlépési kísérletek száma. Arról is beszámolt,
hogy többségében „életerős”, fiatal férfiak próbálkoznak, vagyis
a terrorveszélyhelyzet továbbra
is fennáll.

A kabinet ülésén a vajdasági magyarok képviselői is
beszámoltak tapasztalataikról. Németh Szilárd elmondta, hogy ők is azt érzékelik: a
2015-öshöz hasonló a helyzet,
„nagy a veszély, a lakosság fél”.
Azt várják a magyar kormánytól, hogy tartsa fenn a tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzetet – közölte a fideszes
politikus.
Hozzátette: a műszaki és
jogi határzárat fenn kell tartani, átjárhatatlanná kell tenni
a határt, hogy a migránsok ne
induljanak el ebbe az irányba.
Forrás: Hirado.hu

Gyász
Hrabovszki Péter (1989)
Juhász Miklósné sz. Simon Piroska (1965)
Gyaraky Jenő (1946)
Veszprémi Albert (1938)
Kis István (1929)
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Dr. Czira Szabolcs polgármester újra kérte:
„Zágráb Nándor hozza be azokat a dokumentumokat,
aminek alapján kifizethető a 150 ezer forint”

Dr. Czira Szabolcs polgármester
keményen szembesítette Zágráb
Nándor helyi és választókerületi
Jobbik elnököt a 150 ezer forintos választási ígéretével a november 28-ai képviselő-testületi
ülésen: „Mi a 94 ezer forintot azt
átutaltuk a Víziközmű Társulat-

nak (összesen 557 millió forintot
– a szerk.), az tovább utalta az
érintetteknek. Zágráb Nándor
erre még azt mondja, hogy 150
ezer forint jár. Itt nem dumálni
kell, itt nem bizottságozni, hanem behozni azt a jogszabályt,
hogy minek alapján jár. Hivatko-

zik arra, hogy a Parlamentben mi
hangzott el. Hát akkor ez is törvény, amit Hadházy Ákos ott a
táblákon mutogat, az a gusztustalan munka, amit ott végzett
a Parlamentben? Én azt tudom
mondani, hogy tessék hozni, milyen kormányhatározat van a 150

ezer forintról és miből fizesse ki
a város.(…).”
A polgármester azt is elmondta: „Zágráb Nándornak
vannak aktív facebookolói,
S. Emma, K. Ircsi, de sorolhatnám, R. Csaba, H. Irén,
F. Lóránt, D. Dénes, B. Margit,
K. Imre és Éva, L. László, K. Katus, Z. Anett, T. János. Őket is
arra kérem, győzzék meg Zágráb Nándort, hozza be Zágráb
Nándor azokat a dokumentumokat, aminek alapján a pénz
rendelkezésre áll és minek
alapján kell kifizetni. Kérem
az ő facebookolóikat, – tehát
semmi gond, hogy ők bíznak és
hisznek benne, nagyon aktívan
facebookolnak, – győzzék meg
arról, hogy Zágráb Nándor
hozza be azokat a dokumentumokat, aminek alapján kifizethető. A 217 millió forint, ami
a Víziközműnél megmaradt,
az egy külön számlán el van
különítve és abban az esetben,
ha név- és címlistát kapunk,
ezt a pénzt utaljuk az érdekelteknek.” – fogalmazott dr. Czira
Szabolcs polgármester.
Horváth Tibor

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
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Dr. Czira Szabolcs: „ennek a négy
járatnak továbbra is ezen a szakaszon
élôket kell kiszolgálni”

Részlet a levélből

Felháborodásukat, értetlenségüket kifejező és a tervezett változások visszavonását kezdeményező közös levélben
kereste meg az Innovációs és technológiai minisztert a 2019. december 15től bevezetendő új vasúti menetrend
140-es vasútvonalat érintő változásai
miatt Nagykőrös, Kecskemét, Cegléd,
Kiskunfélegyháza és Kistelek polgármestere, valamint az érintett térség két
országgyűlési képviselője.

A levélből kiderül, sajnálattal értesültek
arról, hogy a december 15-től érvényes új
menetrend a 140-es számú Budapest-Cegléd-Szeged vasútvonalon két vonatpárt
tartalmaz, melyek Budapest-Nyugati pályaudvar és Szeged között közlekednek
és nem állnak meg a köztes állomásokon,
csak a végállomásokon. Mint ismeretes,
egy eddig az adott köztes állomásokon
is megálló reggeli és egy délutáni vonatpárt érintenének a változások.

A levélírók több ponton keresztül
részletezték, hogy az új menetrendben
megjelenő részleges pótló vonatok miért
nem jelentenek kielégítő megoldást.
„A fentiek alapján tiltakozunk a
kiadott menetrend bevezetése ellen,
és kérjük Tisztelt Miniszter Urat a
menetrendben szereplő valamenynyi IC vonat településeinken történő
megállásáról, az ütemes menetrend
visszaállításáról, valamint a csatlakozások biztosításáról intézkedni
szíveskedjen.” –zárták a dr. Palkovics
László miniszter részére írott levelüket
a polgármesterek és az országgyűlési
képviselők.
Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere a november 28-i képviselő-testületi ülésen kifejtette: „ennek a
négy járatnak továbbra is ezen a szakaszon élőket kell kiszolgálni”, a városvezető arról is tájékoztatást adott,
hogy ennek érdekében fent említett
polgármesterekkel és országgyűlési
képviselőkkel közös levélben kezdeményeztek intézkedést.

MEGÚJULÓ ÚT ÉS JÁRDASZAKASZOK
NAGYKŐRÖSÖN
Mint arról már beszámoltunk, teljesen megújulnak, szép térkövet kapnak
a nagykőrösi piaccsarnok
körüli, városi fenntartásban lévő utcaszakaszok is,
jelenleg is folyamatban van
a Filó Lajos és a Czira Kovács Sándor utcák rehabilitációja. Remélhetően rövid
időn belül elkészül a beruházás és újra birtokba tudják
venni az autósok és a gyalogosok is a most még elzárt
területeket. A Czira Kovács
utcában a szegélyek a helyükre kerültek, a térköve-
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zés várhatóan lapzártánk
után, a héten megkezdődhet. A Filó Lajos utcában a
területrendezés, a földmunka zajlik. Megtudtuk, hogy
a piac melletti járdaszakaszt
kiszélesítik, illetve a túlsó
oldalon is teljesen felújítják
a járdát, így egy teljes körű
területrendezés valósulhat
meg. A piacosok és a környéken lakók is hamarosan
együtt örülhetnek a megvalósuló fejlesztésnek.
Horváth Tibor
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Megtartották a Gimnázium Szalagtûzô
ünnepélyét

Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
végzős növendékeinek szalagtűző ünnepélyét november 30-án rendezték
meg a Toldi középiskola tornacsarnokában. Nagytiszteletű Szabó Gábor
lelkészelnök, az igazgatótanács elnöke
és Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea
igazgató köszöntötte a végzősöket és
a megjelenteket. Majd az igazgató,
a végzős osztályok osztályfőnökei és
a 79 végzős diák mellkasára tűzték fel
az aranyszínű szalagot. A szervezést az
idei évben is csak elismerni lehet, hiszen
most is jó ütemben követték egymást az
események, így mire az utolsó szalag is
feltűzésre került, következhetett a palotás felkonferálása, majd a keringő és
a csárdás koreográfiákat láthatták a tornacsarnokot körbe álló és ülő, valamint
a lelátókon elhelyezkedő rokonok, barátok. Az ünnepély a végzősök és szüleik
táncával és a közös fotók elkészítésével
zárult.
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Közmeghallgatáson történt I.
„Mikor kapjuk meg a megígért 150 ezer forint
csatornapénzt. Meg tetszett ígérni képviselô úr.”
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-án tartotta rendes ülését, melynek keretében közmeghallgatásra is sor került, ahol a Tisztelt
Lakosság elmondhatta észrevételeit.
Az egyik felszólaló az alábbiakat
mondta el többek között:

„Egy nagyon fontos témakört
szeretnék megemlíteni. Zágráb
Nándor képviselő úrtól kérdezném nagy tisztelettel, hogy mikor kapjuk meg a megígért 150
ezer forint csatornapénzt? Meg
tetszett ígérni képviselő úr. Tehát azt kérdezném a képviselő
úrtól, hogy mikor kapjuk meg a
beígért 150 ezer forintot. Ugyanis, ha nem tetszik ezt biztosítani,
akkor a lakosságot félre tetszett
vezetni és én úgy gondolom,
hogy be is tetszett csapni. (…)”
Horváth Tibor

Hirdetés

VÁLTOZÁS A NAGYKŐRÖSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
VEZETÉSÉBEN
Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző foglalkoztatása
közös megegyezéssel megszűnt.
A továbbiakban munkájához
sok sikert és jó egészséget kívánunk.

Megemlékezés
Bekő Andrea
halálának 25. évfordulójára
A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem másodéves
magyar-matematika szakos hallgatója volt. Szépen induló,
nagy reményekre jogosító fiatal életének 1994. december 2-án
vetett véget a szajoli vasúti katasztrófa.
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, / Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben, / Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben / Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még / S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt / És élnek ők tovább, szűz gondolatként.
Juhász Gyula Consolatio
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk: Szerető Szüleid, Nővéred és családja
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ADVENT ELSÔ VASÁRNAPJA

Advent első vasárnapján Főtisztelendő Hernádi László atya,
római katolikus esperes-plébános gyújtotta meg Nagykő-

rösön, a Szabadság téri Városi
Koszorún a gyertyát. Ünnepi
műsort adott a Szent Kristóf
Kórus.

Tekintsék meg képeinket és
videónkat is az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

Áldott Adventi készülődést,
várakozást kívánunk minden
nagykőrösi kedves polgárnak!
Horváth Tibor

Hirdetés

ÁLLÁST KÍNÁL

Hirdetés

A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
a következő pozíciókba keres munkatársakat:
• Informatikus könyvtáros
• Történész – muzeológus
• Közművelődési szakember
• Közönségkapcsolati szakember
A részletes álláshirdetések megtalálhatóak
a www.korosikultura.hu weboldalon.
Hirdetés

TÁMOGATOTT ARANYKALÁSZOS GAZDA KÉPZÉS
A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
(Baktalórántháza) és konzorciumi partnerei
támogatott képzést hirdetnek Kecskeméten.
480 órás Aranykalászos gazda - OKJ szakmai képzés indul
Részvétel díja: 32 256 Ft
Tervezett indítás: 2020. február
Helyszín: 6000 Kecskemét, Balaton utca 19.
A képzésen mező-, erdőgazdálkodó, vagy élelmiszerfeldolgozó őstermelő, - egyéni vállalkozó, - családi gazdálkodó, cégek vezetői-, alkalmazottai
vehetnek részt.
A képzés 30 fő jelentkező esetén indul, a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk.
Jelentkezési lap letölthető: http://vayadam.hu/files/VP/jelentkezesi_lap/
aranykalaszos_gazda_jelentkezesi_lap.pdf
Érdeklődni lehet: Tel: 06 20 25 45 727 Email: bacskepzes@gmail.com
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Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon továbbra
is az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook
közösségi oldalainkon,
valamint a
www.nagykoros.hu
városi honlapon!
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TEGYÜNK KÖZÖSEN
A RÁSZORULÓ GYERMEKEKÉRT!
Cipôsdoboz Jótékonysági
Hangverseny
Nagy Balázs alpolgármester
kezdeményezésének köszönhetően idén is megrendezik
2019. december 12-én, csütörtök 17 órától, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ dísztermében a Cipősdoboz Jótékonysági Hangversenyt, ahol koncertet adnak a
Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusai, valamint növendékei. Az előadásra a belépő egy
ajándékokkal teli cipősdoboz.
Nagy Balázs alpolgármester lapunknak elmondta:
A szociálisan rászorult gyermekekért már nyolcadik éve
rendezzük meg a karácsonyi cipősdobozok gyűjtését, melyhez
az ötletet a Baptista Szeretetszolgálat országos kezdeményezése adta.
Célunk, hogy azon nagykőrösi gyermekek számára,

akik más módon nem kapnának karácsonyi ajándékot,
boldogabbá varázsoljuk az
ünnepeket. Ezúton is megköszönöm minden adakozó
nagykőrösi embernek, hogy
részt vesznek e nemes kezdeményezésben és ezáltal szebbé
teszik a rászoruló gyermekek
karácsonyát.
A leadott cipősdobozokat
a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ juttatja el a családoknak.

A cipősdobozokat 2019.
december 12-éig,
a jótékonysági est
kezdetéig adhatják le
a kulturális központ
információs pontjánál.
Hálásan köszönünk minden
segítséget!
Beretvás Judit

Adventi Kézmûves Vásár
a Tímárházban

A november 29-én megrendezett Adventi Kézműves
Vásár ismét rengeteg embert
vonzott a TímárHáz udvarára. A friss kürtőskalács illat
bevonzotta az utca emberét
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csak úgy, mint a megannyi minőségi kézműves áru. Köszönet illeti a kézműveseket, akik
időről időre megújulva megjelennek, és csodálatos termékeikkel örvendeztetik meg a

vásárlókat. Természetesen a
köszönet a látogatóknak is
jár.
Örömmel látom, hogy a
nagykőrösiek szép számmal
vesznek részt ezeken a ren-

dezvényeken és továbbra is
azon leszünk, hogy minél
több programot szervezzünk, amik összehoznak
minket.
Holló Róbert

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

SZÉP LESZ A VÁSÁRTÉRI KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET!

A múlt héten megtörtént a
nagykőrösi Vásártér épületének festése is, jelenleg
is folyamatosan dolgoznak
a nagykőrösi szakemberek
azon, hogy elkészülhessen
a kivitelezés. A terület fejlesztését nagyon fontosnak
gondolta a városvezetés, hiszen minden vásár több ezer
látogatót vonz szeretett városunkba.
Nagykőrös
fejlesztésére
és infrastrukturális elmaraHirdetés
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dottságának leküzdésére az
utóbbi évtizedben hatalmas
lépések történtek. Igazi, történelmi mértékű városfejlesztés valósulhatott meg és
ez a Magyar Kormány támogatásával folytatódni is
tud remélhetően. Jelenleg is
folyamatban vannak a piac
környéki, városi fenntartású
utcaszakaszok megújítása, a
Kinizsi klubházának építése
és a Vásártér fejlesztése.
Horváth Tibor
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Közmeghallgatáson történt II.
Danóczi Kálmán: „akik engem ide küldtek”
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-án tartotta
rendes ülését, melynek keretében közmeghallgatásra
is sor került, ahol a Tisztelt
Lakosság elmondhatta észrevételeit. Nagy eredménynek
mondható, hogy a majd 24
ezer nagykőrösi lakos közül
mindösszesen 1 panaszos
volt, Danóczi Kálmán, Árpád utcai lakos.
Danóczi Kálmán először
a Dobrosi Dénes (bár többször Döbrösinek mondta) által leírtakat olvasta fel. Hogy
Dobrosi urat mi akadályozta
meg abban, hogy ő maga olvassa fel az általa írtakat, azt
nem tudni. Az egyik legérdekesebb mondat, melyet Danóczi úr elmondott, mégis ez
volt:

„Azok nevében,
akik engem ide küldtek, azok számára is
ez elfogadható.”
Vagyis ezek szerint Danóczi
urat többen is küldték, sokat
sejtető kijelentés, bár nem
tudni pontosan kik küldték.
Ezt követően 12 pontot
olvasott fel, melyben többek
között szerepelt az elkerülő
út megvalósítása az országgyűlési képviselőn keresztül,
melyre dr. Czira Szabolcs
elmondta, hogy írni fognak
Földi László képviselőnek
és szorgalmazni fogják nála
is. „Munkahelyteremtésért
mindent megteszünk és szeretnénk segíteni a vállalkozókat, hogy minél többen
telepedjenek ide. (…) Pontosan ezért vásároltuk meg
a göngyölegtelepet, igen,
nyitva áll, a vállalkozókat
oda akarjuk telepíteni.” –
fogalmazott a polgármester
a másik, munkahelyterem10

tésről szóló pontban. A nyitott árok – zárt árok pontnál
dr. Czira Szabolcs elmondta,
hogy ezt mérnökök javasolják és bíznunk kell a mérnökökben.
Danóczi Kálmán a Kálvin
téri víztorony környékén
lévő elárusító asztalokkal
kapcsolatban
elmondta:
„Azok a vas alkalmatosságok, amelyek ott az árusítók
részére ki vannak helyezve,
nem igazán felelnek meg a
mostani világnak, én úgy
gondolom, azokat egyszerűen el kéne onnan tüntetni, aki ott árulni akar,
oldja meg magának, ahogy
akarja, tulajdonképpen az
annak a térnek a használhatóságát akadályozza.” A
polgármester
válaszában
így fogalmazott: „Meg lehet szüntetni, csak nem tudom, mit szólnak az ottani
árusok? Mit szólnak hozzá
ahhoz az emberek, akik ott
szoktak vásárolni? (…) Ha
Danóczi Kálmán azt mondja, meg kell ezt szüntetni,
akkor meg fogjuk vizsgálni.
Csak akkor hol vásárolnak
az emberek?”
A strand újranyitásával
kapcsolatban dr. Czira Szabolcs polgármester elmondta:
„Ezzel maximálisan egyetértünk, pontot kell tenni a
strand végére. Valamilyen
úton-módon ezt a strandot
is vissza kell állítani eredeti
funkciójába.”
Danóczi Kálmán azt is
szóvá tette, hogy szerinte a
városi fásítási programba
nincs bevonva a lakosság. A
polgármester az alábbi választ adta erre:

ja, mert ennél jobban
szerintem a lakosságot
nem lehet bevonni. Ennél jobban nem lehet.
Szakemberek kimennek,
nem kell kitalálni a spanyolviaszt, itt is vannak
kertészmérnök szakemberek Ragó Ildikó vezérletével, végigjárják az
utcákat és elmondják,
milyen típusú fát javasolnak. Aki igényli a

háza elé, adunk. Egy cég
megvehetné magának a
fákat, de mi oda is szoktunk adni. Ez minden évben van és még nem volt
olyan, hogy az igényeket
nem elégítettük volna ki.
Tehát ez valószínűleg a
tájékozatlanságnak tudható be.” – mondta el a
témával kapcsolatban a
polgármester.
Horváth Tibor

Hirdetés

„Valószínűleg, hogy
nem szokott újságot olvasni, Önkormányzati
Híreket, csak kifogásol-
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Táblaavatás után
Ahogy arról lapunk beszámolt (2019/ 48.
szám 4. oldal) november 22-én, Nagykőrös első mozijának alapítói, Papp Ferenc
és Papp Sándor előtt tisztelgő emléktáblát avattak a Széchenyi tér 17. alatti épület
falán. Ebből az alkalomból beszélgettünk
a ma is Nagykőrösön élő leszármazottakkal, Papp Lászlóval és testvérével, Zsuzsannával.
Papp Lászlóék Jókai úti házában találkoztunk, ahol ott sorakoznak az udvaron a
kerékpárok, mint a családi hagyományok
élő jelképei, hiszen nem csupán az első
mozi fűződig a szorgos család nevéhez, de
ők voltak azok is, akik kerékpárépítésbe
kezdtek, s a Papp kerékpárok hamarosan
fogalommá váltak a városhatárain túl is.
De ne rohanjunk ennyire előre.
Az asztalhoz ülve sorra idéződnek
fel az emlékek. Az egykori családtagok
feljegyzései, iratai kerülnek elő, melyek
dokumentáltan is őrzik azt, ami dokumentálható volt a városszerte ismert és
elismert család életében, például a mozi
„őstörténetéről”.
Papp László és testvére, Zsuzsanna
egymás szavát fűzve idézik fel, hogy a 110
évvel ezelőtti moziindítás milyen nagy
vállalkozás is volt. Az egész történet egy
vándor mozi Nagykőrösre érkezésével
indult, no és a két testvér, Papp Sándor
és Papp Ferenc ambiciózus jövőbetekintésével. Sándor, a rézműves és kerékpárjavító mester gyermekeivel vett részt a
vándorvetítésen, aztán követték egymást
az események. Ferenc, aki villanyszerelő
mester volt Budapesten, támogatta bátyja
elképzeléseit, hogy Nagykőrösön állandó
kőszínházban legyenek mozi vetítések.
1909-ben engedélyt kaptak, s kezdetben
bérelték a Széchenyi tér 17. alatti akkori
épületet, majd az Arany János utcai családi házat eladva és minden egyéb családi
erőforrást, valamint jelentős banki kölcsönt felvéve megvásárolták az épületet.
Világmozgó néven üzemeltették intézményüket. Mindezt akkor, amikor még
egy cséplőgép benzinmotorjával hajtott
dinamó jelentette a saját kis villamosXIV. évfolyam, 49. szám • 2019. december 6.

telepet, amely a mozigép és lámpák
energiáját biztosította, hiszen a város
ekkor még nem volt villamosítva. Gondoljunk csak bele, micsoda előrelátást és
bátorságot jelentett ez akkor, hiszen maga
a villamosság, a villanykörték is újdonságot jelentettek, s még ma is találkozunk
olyan gondolkodással, mely szerint nem
szép, ha egy várost ízléses fénydekorációval díszítenek fel advent idejére. Ők
azonban előrelátóak voltak, így a nagykőrösi mozi az országban is az elsők között
nyitotta meg kapuit, s valódi kis magyar
mozi történet volt a sorsa. A Papp családnak folyamatosan kellett megfelelni
az évek során jelentkező kihívásoknak
béke és háborús évek alatt, az időközben leégett solti mozi miatt fejlesztéseket
kellett eszközölni, de a technika is megállíthatatlanul haladt előre. 1928-ban a
bankkölcsönből finanszírozott hatalmas összegbe (akkori értéken 90 vagon
búza árába) kerülő átépítések, fejlesztések nyomán Pest megye legmodernebb mozija lett, mely 600 férőhelyes
volt. Az 1929-es válság a mozi életére
is kihatott, csak nagy áldozatvállalások
árán sikerült a csődtől megmentenie a
családnak. Mindezek mellett újabb kihívás, a hangosfilmek vetítéséhez szükséges
beruházás is megjelent. A konjunktúra a
nézőszám csökkenését hozta, úgyis, hogy
a jegyárakat drasztikusan csökkentették.
A hangosfilmek vetítése is nehézkesen
indult, a külföldi filmek nem hoztak
nagy sikert, a mélypontról való felívelést
a megjelenő magyar filmek jelentették,
mint például a Hyppolit, a lakáj. Az évek
során szépen egyenesbe állt volna a mozi
szekere, azonban a második világháború
a Papp családot is sújtotta, a férfitagok
elmentek katonának. Az itthon maradt
nők és gyermekek üzemeltették az intézményt. A háborús évek után újabb nehéz
időszak következett, a folyamatos fenyegetettség végül 1948-ban a mozi államosításával végződött.
A beszélgetés során többször idéződik meg a család másik nagy vállalko-

zása, a kerékpár, melynek gyártásába
szintén az országban is elsők között
kezdtek Pappék. Papp László jó szívvel
emlékszik a nagy elődökre, s mutatja a
dokumentumok között az egykori Papp
kerékpárok emblémáját, melyen Nagykőrös neve mellett már ott van a vállalkozás fejlődésével megjelenő Kecskemét
is. Később édesapjával ő vitte tovább a
hagyományt, az emblémán a régi jól ismert motívum alatt a Papp és fia felirat
olvasható.
Papp László és testvére szavaiban
végig érződik az elődök iránti tisztelet,
nagyrabecsülés, s ott húzódik a családi
dráma, amiről gyermekként hallottak
a családi beszélgetések során, miként
is vették el, államosították a hatalmas
küzdelem, lemondások, áldozatok árán
létrehozott, épített, fejlesztett mozit, miként söpörték ki a legyártott kerékpárokat. S miként fosztották meg a dolgos,
szorgos, a város fejlődését előmozdító családot mindenétől. Pontosabban
majdnem mindenétől, mert az anyagiakat elvették tőlük, de ne feledjük,
a Papp család a város történetének dicsőség oldalaira írta be nevét, ezt nem
tudták kitörölni egykori kifosztóik.
-szi11
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GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2019. december 2-től
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
2019. december 9-től
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az Oroszlán Gyógyszertár
2019. december 15-én, vasárnap
zárva tart, így azon a napon délelőtt
nyitva tart a PatikaPlus Gyógyszertár (Ceglédi út 28.), majd 18. 30
órától a Szent György Gyógyszertár
tart ügyeletet.
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HÁZHOZ MENŐ
ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykőrös, Nyársapát,
Kocsér
2019. december 14-15-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023;
06/20-978-27-40
2019. december 21-22-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykőrös, Kecskeméti u. 44.
Tel.: 53/350-703
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KÖKÉNY GÁBOR képviselő a 150 ezer forintos ígéretről:
„EZEKET AZ ÁLLÍTÁSOKAT NYILVÁN ALÁ KELL, HOGY TÁMASSZUK”

A csatornaügy fontos témája volt a képviselő-testületi
ülésnek november 28-án. Dr.
Czira Szabolcs polgármester
ennek kapcsán elmondta: „Mikor érjük meg azt az alkalmat,
hogy Zágráb Nándor igazat

fog mondani? Ez egy nagy kérdés nekem. Ön belebukott a
konzervgyár hazudozásába és
most már látja Nagykőrös lakossága, hogy a 150 ezer forint
is hatalmas blöff volt.” – fogalmazott a városvezető, majd

Kökény Gábor képviselőhöz
(Jobb Nagykőrösért) fordult:
„Gábor, segíts nekünk, komolyan mondom. Milyen alapon
jár vissza 150 ezer forint?” –
tette fel a kérdést a polgármester.

Kökény Gábor képviselő
válaszában többek között elmondta: „Nyilván, polgármester úr felkérésére, a jogszabálynak pontosan utána fogunk
nézni és EZEKET A KÉRDÉSEKET, EZEKET AZ ÁLLÍTÁSOKAT
NYILVÁN
ALÁ
KELL, HOGY TÁMASSZUK.”
Majd felszólalását így zárta:
„AMENNYIT LEHET, ANYNYIT A LAKOSSÁGNAK ADJON VISSZA”. - fogalmazott a
képviselő.
Dr. Czira Szabolcs polgármester válaszában elmondta:
„Ez a tiszta beszéd, hogy amennyi
még van, ez a 217 millió forint,
ezt tudják visszakapni az érintettek.(…) Itt a 150 ezer forintról kellene behozni azt a papírt,
amire itt hivatkozik a Zágráb
Nándor, vagy ZÁGRÁB TELJES
HITELÉT VESZTETTE.”
Konklúzió: AZ ELLENZÉK
SZERINT IS ALÁ KELL
TÁMASZTANIUK AZ
ÍGÉRETÜKET!
Horváth Tibor

Adventi készülôdés a Nagycsaládosok
Nagykôrösi Egyesületénél

Családias hangulatban ké-

A közös készülődés alatt be-

szülődtek együtt adventre a

szélgettek családról, gyere-

Nagycsaládosok Nagykőrösi

kekről, adventről és könyvek-

Egyesületének tagcsaládjai.

ről. A programmal közelebb

Könyvszobrokat és angyal-

kerültek egymáshoz a meg-

kákat készítettek kicsik és na-

jelentek és többet megtudtak

gyok egyaránt.

egymásról.
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A Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesülete támogatja
és felajánlásaival segíti a budapesti Adventi Jótékonysági Vásárt, amelynek bevételéből ebben az évben a
szívbeteg gyermekeket segítik.

Az Egyesület következő
programján ellátogat a Mikulás a gyermekekhez, akik
szép versekkel, dalokkal várják már a Télapót!
Kívánunk mindenkinek
nagyon szép, békés adventi
készülődést!
NNE
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ZÁGRÁB NÁNDOR ÉS KÖKÉNY GÁBOR

NEM SZAVAZTÁK MEG
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra pályázó
nagykőrösi fiatalok támogatását!
Átruházott hatáskörben, zárt ülésen
döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról Nagykőrös
Város Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottsága november 2-án, hétfőn.
A szakbizottság végül 8 igennel támogatta a határozati javaslatot, ketten
nem támogatták.
Az ülés után lapunk telefonon kérdezte meg Szabóné Irházi Zsuzsannát,
az Emberi Erőforrás Bizottsága elnökét.
Az alábbiakban a vele készült interjút olvashatják.
ÖH.: Mióta támogatja Nagykőrös Város Önkormányzata Bursa Hungarica
Ösztöndíjjal a nagykőrösi fiatalokat?
Szabóné Irházi Zsuzsanna: Nagykőrös önkormányzata 103/2019 (XI. 10.)
önkormányzati határozatával fogadta
el a Képviselő-testület, hogy támogatja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulóját. Nagykőrös 2000
óta, tehát 20 éve csatlakozik boldogan ehhez az ösztöndíjrendszerhez, a
költségvetésében erre 3 millió forintot
biztosít. Három lépcsőből áll, van egy

önkormányzati, egy megyei és egy felsőoktatási intézményi támogatás része,
amelyek lehetőségek.
ÖH.: Kik pályázathatnak, milyen feltételeknek kell megfelelni?
Szabóné Irházi Zsuzsanna:Kimondottan szociális jellegű támogatásról van
szó. Kétféle ösztöndíj van, egy A és egy
B típusú, előbbi a felsőfokú tanulmányokat folytatók részére jár évente 10
hónapig, van benne államilag finanszírozott és költségtérítéses is. A B pályázat pedig a végzős középiskolások
részére van, akik bepályáznak főiskolai tanulmányokra. Az ő esetükben 5
hónap támogatás jár. A pályázat, megismétlem szociális alapú, a család élethelyzete, az egy főre eső havi jövedelem számít, tehát tényleg a leginkább
rászoruló fiatalok tanulását igyekszünk támogatni ezzel.
ÖH.: Idén hány pályázat került elbírálásra?
Szabóné Irházi Zsuzsanna: Összesen
46 pályázat érkezett, az A pályázati kategóriában, a felsőfokú tanulmányokat

államilag támogatott képzésben 37 hallgatót, valamint 8 költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatót támogatott a
szakbizottság. A B pályázati kategóriába
1 pályázat érkezett. Összesen 2 millió
610 ezer forintról döntöttünk.
ÖH.: Minden pályázatot támogatott a
szakbizottság?
Szabóné Irházi Zsuzsanna: Igen, minden pályázatot támogattunk. Az ülésen
10 tag volt jelen, 8 igennel az elnök által összeállított javaslatot támogatta a
bizottság. Volt 2 nem szavazat is, a két
ellenzéki képviselő, Zágráb Nándor
és Kökény Gábor nemmel szavazott,
vagyis ők nem támogatták a 46 pályázó felsőfokú tanulmányainak megsegítésére vonatkozó javaslatot. Érthetetlen, mivel új a bizottság és több új tag is
van, így a referens részletesen ismertette
a Bursa Hungarica pályázat rendszerét.
Hogy ők ketten felfogták-e, hogy mire
szavaztak nemmel, azt nem tudhatjuk.
Az interjút készítette:
Horváth Tibor

Budaörsi Aramis Sportcsarnokban vendégszerepeltek
U13-as röpis lányaink
Új korosztályként mutatkozott be a 11-12 éves lányokra
épülő U13-as röplabda csapatunk. A vasárnapi röpi matinéról Fakan Melinda vezetőedző számolt be:
„Családunk legkisebb tagjai,
az U13-as mini titánok átestek
a tűzkeresztségen, túl vannak
életük első bajnoki meccsein.
Játszottunk a MAFC csapata,
illetve a csepeliek ellen. A kiscsajok amazonként küzdöttek,
kitartottak és élvezték, amit
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csinálnak. Sokat tanultak, tapasztaltak.
A nap végén Palotás ellen
játszottunk egy edzőmeccset.
Nem nyertünk ugyan, de maximálisan meg vagyok velük
elégedve, szuperül teljesítettek.
Kislányok, gratulálunk nektek! Folytatás Debrecenben,
decemberben.
Hajrá Kinizsi, hajrá
röpis Csajok!
Forrás Nagykőrösi Kinizsi
FC facebook oldala

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Városi Grundbirkózó Verseny
A Nagykőrösi Petőfi Sándor
Általános Iskola adott otthont
az első városi grundbirkózó
versenynek, Sárosi Tibor edző
vezetésével.
A gyermekek két csoportban
birkóztak: az alsó tagozatos diákok közül az 1. 2. és 3. évfolyam,
a felső tagozatosok közül a 4., 5.,
és 6. évfolyam.
A rendezvényen a Petőfi iskola diákjai mellett részt vettek
a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola diákjai is.
A városi rendezvényen
nagyon sok résztvevőt jutalmaztak, a gyermekek nagyon
örültek a díjaknak, az első helyezettnek járó kupát pedig a Petőfi
iskola kapta. Gratulálunk!

CSAPATVERSENY KÉT KOROSZTÁLYBAN
Az UTE megyeri úti judo termében rendezték meg a 2019.
évi serdülő és junior csapatbajnokságot. A nagykőrösiek mindkét korosztályban és
mindkét nemben állítottak csapatot. A serdülő fiú és a serdülő
lány csapat egyaránt az 5. helyen
végzett. A juniorok között a fiúk
is 5. helyen zártak, míg a lányok
7. helyezést értek el. Az idősebb
versenyzők, zömmel juniorok
december 8-án a felnőtt csapatbajnokságra utaznak Zalaegerszeg városába, ahol a minél
jobb szereplés lesz a cél. Ezzel
a versennyel zárul a szezon és
kezdődik a téli alapozás.
KŐRÖS JUDO SE
Hirdetés

Hirdetés
UNIQA HomeGuard
lakásbiztosítás
val
szolgáltatási garanciá






Egyszerű, gyors kalkuláció
Valós veszélyek elleni védelem
Három csomag a megfelelő
védelem kiválasztásához
Papírmentes szerződés
A lakásbiztosításhoz egyedülálló módon háromnapos
kárrendezési garanciát vállalunk
a feltételek teljesülése esetén

UNIQA Biztosítási ügynökség
Purigracski Attila
Nagykőrös, Széchenyi tér 2.
Telefon: +36 20 994-2218

XIV. évfolyam, 49. szám • 2019. december 6.
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ELSÔK A KATICÁK!

Fotók: Beretvás Judit

A Názáret Római Katolikus
Óvoda is pályázott az óvodások és általános iskolások részére kiírt Merkbau Kft. - Újház Centrum rajzpályázatán.
A Katica csoportos növendékek közösen készített
rajzukkal első helyezést értek
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el óvodás kategóriában, a díjak átadására 2019. december 2-án került sor délelőtt.
A gyermekek ajándékcsomagot,
színezhető hátizsákot kaptak
ajándékba, valamint a csoport
kapott egy hatalmas babzsákot
és magasságmérőt is.

Gratulálunk a Názáret Óvoda
Katica csoportosainak,
akik egy kedves dallal
búcsúztak a vendégektől.
Tekintsék meg
képgalériánkat az
Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
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