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ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

Az 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.

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!

HO-HO-HO-HÓÓÓÓÓÓ

Nagykőrösön hagyományosan 

minden esztendő 

december 6. napján 

 megérkezik a Mikulás a 

Városháza tornyából,

a gyerekek legnagyobb 

örömére.

További részletek lapunk 

16. oldalán!
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Gyász

Boros Dániel (1944)

Kecskeméti Györgyné sz. Bálint Ilona (1941)

Angyal Imre (1934)

Tőke Tibor (1964)

Mindent megteszünk, hogy 
megvédjük a magyar határke-
rítést és a magyar emberek biz-
tonságát. 

Hollik István kormányszó-
vivő elmondta: az elmúlt hét 
bebizonyította, hogy a mig-
ránsok továbbra is özönlenek 
Európa irányába tengeren, va-
lamint szárazföldön is egyre 
növekszik a migrációs nyomás, 
leginkább a balkáni útvonalon.

Hozzátette: ennek következ-
ményeképpen ismét előkerült és 
az Európai Tanács asztalán van 
egy olyan német javaslat, amely 
újra előveszi a kötelező kvóták 
ötletét. Tehát továbbra is vannak 
olyanok, akik dacára az elmúlt 
három év európai történéseinek, 
változatlanul ragaszkodnak ah-
hoz, hogy a kötelező kvótát az 
európai tagállamokra erőltessék 
– jegyezte meg.

Kijelentette: ezért már a 
„gondolkodás kezdeti fázisában” 

fontos leszögezni, hogy ebben 
az ügyben a magyar kormány 
továbbra is a magyar emberek 
akaratát érvényesíti, álláspontja 
szerint a kötelező kvóta veszé-
lyes javaslat, mert az üzeni az af-
rikai és kelet-ázsiai bevándorlók 
milliói számára, hogy Európá-
ban tárt karokkal fogadják őket.

A magyar kormány állás-
pontja nem változott: a mig-
ránsokat nem behozni kell 
Európába és elosztani őket, 
hanem azokat, akik illegálisan 
tartózkodnak itt, ki kell vinni 
Európából – erősítette meg.

Hangsúlyozta: a kötelező 
kvóta sérti a tagállamok szu-
verenitását, hiszen senkit nem 
lehet rákényszeríteni arra, hogy 
befogadjon bevándorlókat, ha 
ezt nem akarja. A kormány ezen 
jogi álláspontja továbbra is érvé-
nyes – szögezte le.

A kormányszóvivő az Eu-
rópára nehezedő, és az elmúlt 

hetekben fokozódó migrációs 
nyomásra hivatkozva kijelen-
tette: a  magyar kormány to-
vábbra is azon az állásponton 
van, hogy Európa és Magyaror-
szág biztonságát, határait kell 
elsőként megvédeni.

A kormány minden szük-
séges lépést megtesz, hogy a 

magyar határkerítést megvéd-

je és ezen keresztül garantálja 

a magyar emberek biztonságát, 

a kötelező kvótát pedig minden 

egyes alkalommal határozot-

tan el fogjuk utasítani – összeg-

zett Hollik István.

(MTI; kormany.hu)

Továbbra is elutasítjuk 
a kötelezô kvótát

ÁLLÁST KÍNÁL
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.

Megemlékezés
Horváth Károlyné Sóber Ilona 

(1942-2018) 
halálának 1. évfordulójára

„Midőn a roncsolt anyagon 

Diadalmas lelked megállt;

S megnézve bátran a halált,

Hittel, reménnyel gazdagon 

Indult nem földi útakon,

 Egy volt közös, szent vigaszunk. 

A LÉLEK ÉL: találkozunk!” (Arany János)

Szerető családja és Csaba
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Mint az képünkön is látható, Zágráb 
Nándor helyi és választókerületi Job-
bik elnök, összellenzéki polgármes-
ter-jelölt garantálta, hogy 150 ezer 
forintot visszafizetnek a lakosságnak. 
Ezt Zágrábék beígérték. Tehát joggal 
várja el a lakosság, főleg azon polgárok, 
akik aláírtak Zágrábéknak, vagy rá is 
szavaztak, hiszen Zágráb és a mögötte 
álló 7 szervezet garantálta, hogy 150 
ezer forintot fizet vissza. Amit beígért, 
annak a dokumentumait, jogforrásait 
hozza be, mutassa be, ami alapján kifi-
zethető ez a 150 ezer forint, erre Zágrá-
bék garanciát vállaltak.

Dr. Czira Szabolcs polgármester la-
punknak a témával kapcsolatban vilá-
gosan elmondta: 

„Zágráb Nándor polgármester-jelöltként 
garantálta, hogy 150 ezer forintot fognak 
kapni az emberek. Az embereknek szüksége 
van a csatornapénzre, ezért határozottan 
felszólítom Zágráb Nándort, hogy 

haladéktalanul hozza 

be a jogforrást, doku-

mentumot, ami alapján 

tudunk intézkedni, hogy 

a nagykőrösi polgárok 

megkaphassák 

a pénzüket. Ha Zágráb 

Nándor ezt nem teszi 

meg, akkor továbbra is 

hiteltelen és megint csak 

hazudott, becsapta a 

választóit, 
mint korábban a konzervgyárral is tette. 
Hozza be minél gyorsabban a dokumen-
tumokat és bizonyítsa be, hogy amit ígért, 
annak van jogalapja.”

Horváth Tibor
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Képünkön: részlet Zágráb facebook bejegyzéséből, aki garantálta a 150 ezer forintot

Kép forrása: Zágráb Nándor facebook oldala

DR. CZIRA SZABOLCS: SZÜKSÉGE VAN 
AZ EMBEREKNEK A CSATORNAPÉNZRE,
ZÁGRÁB HOZZA BE A DOKUMENTUMOKAT!

Tájékoztatjuk 

Tisztelt Olvasóinkat, 
hogy megjelent 

az Önkormányzati Hírek külön kiadása,  

a 2020-as naptár. 

Keresse Ön is posta ládájában!

Amennyiben nem kapott, úgy személyesen 

átveheti a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal portáján!
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Ünnepi díszítést kapott az 

Arany János múzeum is, mely 

este még szebbé, hangulato-

sabbá teszi az épületet, mely 

2018-ban, a Magyar Kor-

mány támogatásával tudott 

kívül-belül teljesen megújul-

ni. Karácsony közeledtével 

felkerültek az izzósorok az 

oszlopokra, és ha tehetik, 

tegyenek egy frissítő sétát 

este, csodálják meg Önök is! 

Horváth Tibor

A MÚZEUM ESTE IS CSODÁLATOSA MÚZEUM ESTE IS CSODÁLATOS

További szép fényképek megtekintéséért 

látogasson el oldalainkra, 

a www.nagykoros.hu honlapra, 

valamint az Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook oldalára!

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Az adventi időszak az örömte-
li várakozás ideje, az emberek 
karácsonyra, a nagy ünnepre 
készülnek. Az elmúlt években 
már hagyománnyá vált a váro-
si adventi koszorú gyertyáinak 

meggyújtása. A második va-
sárnap, december 8-án gyertyát 
gyújtott Talamon Attiláné, a 
Nagykőrös Városi Óvoda intéz-
ményvezetője. Közreműködtek 
megható, színvonalas műsoruk-

kal a Nagykőrösi Városi Óvo-
da Kossuth Lajos úti intézmé-
nyének óvodásai. Köszönjük a 
gyermekek előadását és a felké-
szítő óvodapedagógusok mun-
káját. 

 Fogadják sok szeretettel 
képgalériánkat és videónkat 

az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán!
Éljük át közösen az örömteli 

várakozást!



5XIV. évfolyam, 50. szám • 2019. december 13.

Dr. Körtvélyesi Attila alpol-

gármester is felszólalt a csa-

torna-beruházásban érintett 

nagykőrösi emberek érdeké-

ben, a november 28-ai testü-

leti ülésen elmondta: „(…) 

Eljött a választási kampány, 

választás előtt 3 nappal az 

emberek postaládájában lan-

dolt egy levél Zágráb Nándor 

polgármester-jelölttől, hogy: 

‚önnek 150 ezer forintot jelent 

ez a boríték, bontsa ki’. Kibon-

tották, benne volt az ígéret, 150 

ezer forint. Heti Hírek cím-

lapon hozta: ‚Czira Szabolcs 

29 ezer forint, Zágráb Nándor 

150 ezer forint’. Na, most, aki 

állít valamit, annak kell bizo-

nyítania, ezt tudjuk nagyon 

jól. A mai napig nem láttunk 

semmiféle bizonyítékot arra 

vonatkozóan, hogy a 150 

ezer forint hogy jön ki. (…) 

A 150 ezer forintra sem abban 

a borítékban, sem abban az új-

ságban és sehol máshol a mai 

napig semmiféle bizonyíték, 

bármilyen jogszabály vagy 

számítás nem található sehol 

és nem adott be. (…) Ne do-

báljuk a felelősséget, ez Zág-

ráb Nándor személyes ígérete 

volt a választásnál. Ő magára 

vállalta, hogy 150 ezer forint 

jár. Ez volt ebben a boríték-

ban benne: itt mindenkinek 

150 ezer forint jár. És joggal 

követelik az ön támogatói a 

facebookon, látja minden-

ki. Én úgy gondolom, hogy 

azoknak az embereknek tel-

jesen igazuk van, ők bizalmat 

szavaztak önnek, aláírtak ön-

nek, támogatták önt, megje-

lentek a választási rendezvé-

nyen. És ön most azt mondja 

nekik, hogy nem tudom bizo-

nyítani? Ön állított valamit, 

ezeknek az embereknek ígért 

valamit. Tessék teljesíteni, 

igenis, a 150 ezer forintot, 

tessék hozni a dokumentu-

mokat. Én remélem, hogy 

nem akarja a saját szavazóit 

becsapni, nem akarja azokat 

az embereket átverni, akik önt 

támogatták és kiálltak ön mel-

lett. (…) Ön hozza be azokat 

a számításokat, ön hozza be 

azokat a jogszabályokat, azo-

kat a dokumentumokat, hogy 

150 ezer forint jár minden 

nagykőrösi csatornázásban 

érintett háztartásnak. Ön ezt 

ígérte és ön azt mondta, hogy 

alá tudja támasztani. Várjuk 

a dokumentumokat és a bi-

zonyítékokat.” – fogalmazott 

dr. Körtvélyesi Attila.

 Lejegyezte: HT

A városi fenntartásban lévő 

utcaszakaszok teljes felújítá-

sa mellett a járdaszakaszok is 

megújulnak, illetve a meglévők 

bővülnek. A piacfejlesztés ke-

retében a Czira Kovács Lajos és 

a Filó Lajos utcák piac környé-

ki részei kapnak térkövet, illet-

ve a piac mögötti kis szakasz. 

E mellett mindkét utcában zajlik 

a járdaszakaszok megújítása is, 

valamint új parkolóhelyek ala-

kulnak ki. 

Mint az képeinken is látszik, 

igazán nagyszabású fejlesztés 

történik, a piacra érkezők régi 

álma volt az új parkolóhelyek 

kialakítása, illetve a régi, rossz 

állapotú járda felújítása is.

 Horváth Tibor

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:
„Ne dobáljuk a felelôsséget, ez Zágráb Nándor 

személyes ígérete volt a választásnál. Ô magára 
vállalta, hogy 150 ezer forint jár.”

Szépen megújul a piaccsarnok környezete!
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Hirdetés

A PARLAMENT BEVEZETTE 
A NAGYSZÜLÔI GYEDET

Az Országgyűlés kedden ‒ 

a kormány családvédelmi 

akciótervének részeként ‒ le-

hetővé tette, hogy a még nem 

nyugdíjas nagyszülők a jövő 

év első napjától jogosulttá 

válhassanak a gyermekgon-

dozási díjra.

A képviselők 189 igen sza-

vazattal, egyhangúlag fogad-

ták el az emberi erőforrások 

miniszterének erről szóló, 

május végén benyújtott javas-

latát.

A Ház döntése alapján a 

szülők akkor tudják átad-

ni a gyedre való jogosult-

ságukat a nagyszülőknek, 

ha maguk is rendelkeznek 

ilyennel, és keresőtevékeny-

séget végeznek. További fel-

tétel, hogy a gyedre készülő 

nagyszülőknek legalább 365 

napon át biztosítottnak kell 

lenniük az unoka születését 

megelőző két évben. Előírták 

azt is, hogy a gyermeknek a 

szülőkkel kell élniük, a gye-

det igénybe vevő nagyszülő 

pedig csak otthoni munka-

végzés mellett dolgozhat.

A nagyszülői gyed a gyer-

mek 2 éves koráig (ikrek 

esetén 3 éves korig) vehető 

igénybe, amíg a nagyszülő 

fizetés nélküli szabadságra 

jogosult. Rögzítették, hogy 

a nagyszülők több unoka 

esetén annyiszor kaphatják 

meg a gyermekgondozási 

díj összegét, ahány gyerme-

ket gondoznak egy időben.

A kabinet szándékai sze-

rint a nagyszülői gyed újabb 

segítséget jelent majd a gyer-

meket nevelő családoknak. 

Számításaik szerint a nagy-

szülői gyed átlagfizetés ese-

tén 208 ezer forint havi tá-

mogatást jelent unokánként.

Orbán Viktor miniszter-

elnök februárban jelentet-

te be a kormány hétpontos 

családvédelmi akciótervét, 

amelynek a nagyszülői gyed 

is része volt.

 (MTI)
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„Nagykőrös Város Önkor-

mányzat Képviselő-testüle-

te a Nagykőrösi Víziközmű 

Társulat „elszámolás alatt” 

megszűnése esetén az ön-

kormányzat elkülönített 

számlájára átutalt pénz-

ügyi maradvány terhére 

5893 érdekeltségi egység 

részére érdekeltségi egysé-

genként 29.000 Ft támoga-

tást biztosít önként vállalt 

feladatként.” – áll Nagykő-

rös Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2019. au-

gusztus 29-i határozatában.

A városvezetés a pénz, 

azaz a 29 ezer forint érdekel-

teknek való utalását szorgal-

mazza, de akadályokba ütkö-

zik, hiszen lapinformációnk 

szerint, az Önkormányzat 

a mai napig nem kapta meg 

azon dokumentumokat, me-

lyek alapján lehetővé válna a 

kifizetés megkezdése.

Dr. Czira Szabolcs la-

punknak elmondta: Azt 

szeretnénk, ha az emberek 

minél előbb hozzájutnának 

ahhoz a pénzhez, ami meg-

illeti őket. Ezt szorgalmaz-

zuk a 29 ezer forint vonat-

kozásában és ezért kérjük 

Zágráb Nándortól is, hogy 

mutassa be azon doku-

mentumokat, azon jogfor-

rásokat, melyek alapján ő 

150.000 forintot ígért az ér-

dekelteknek. 

A Nagykőrösi 

Víziközmű Tár-

sulat által külön 

számlára helye-

zett összeg fel-

osztását, azaz a 

29 ezer forintok 

kiutalását azon-

nal megkezd-

jük, mihelyt 

megkapjuk az 

adatokat. Zág-

ráb Nándortól 

pedig várjuk 

azon doku-

mentumokat, 

azon jogforrást, 

amely alapján 

a 150 ezer forint 

kifizethető!

Mint ahogy azt dr. Czira 

Szabolcs polgármester már 

többször is elmondta, sze-

mélyesen megígérte, meg-

kezdődött a Kecskeméti 

úti járdaépítés után a fásí-

tás is az érintett területen, 

első körben 

16 db 
kis fa került elültetésre a 

Kolping iskola után, a piac 

irányába haladva. 

Minden úgy történt tehát, 

ahogy az eredetileg is el volt 

tervezve, a járdaépítés után 

megtörtént a faállomány fi-

atalítása, ami új kis fák ülte-

tését jelentette. 

A héten, lapzártánk 

után, várhatóan elkezdő-

dik a Temetőhegyi város-

részen a kipusztult fák 

pótlása is. Mint az ismert, 

a Temetőhegyi önerős út-

építés után megvalósult a 

terület füvesítése, lakó-pi-

henő övezet táblák kihe-

lyezése és 550 új kis fa el-

ültetése a terület egészét 

nézve. Azonban ezek közül 

több nem maradt meg, ezek 

pótlása hamarosan megtör-

ténik. 

Összesen 

94 db 
fa kerül elültetésre a Te me -

t őhe gyi vá ros részen.

 Mindezek mellett megtud-

tuk, hogy 

80 db 
fa kerül elültetésre a lakos-

sági fásítási program kere-

tében Nagykőrösön az idei 

esztendőben, mely által még 

szebb, fásabb lesz a lakóin-

gatlanok előtti közterület is. 

Erről bővebben következő 

lapszámunkban írunk!

Horváth Tibor

Dr. Czira Szabolcs azt szeretné, ha az emberek 
minél előbb a pénzükhöz jutnának!

16 ÚJ KIS FÁT ÜLTETTEK 

A KECSKEMÉTI ÚTI JÁRDA MELLÉ!
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Idén december 7-én rendezte 

meg a Toldi Miklós Élelmi-

szeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégi-

um szalagavató ünnepségét, 

melyen 8 végzős osztály di-

ákjainak tűzték fel a kék sza-

lagot az osztályfőnökök. 

Kisné Rózsa Ibolya igaz-

gatónő, valamint Szécsényi 

Noémi 12.ac osztályos végzős 

tanuló köszöntötte a meg-

jelenteket. A tűzések után 

iskolánk diákja, Klajó Kin-

ga énekelt, gitáron kísérte 

Patik Jonatán, zongorán pe-

dig Mikó Miklósné tanárnő. 

Idén 2 tánccal is készültek 

a végzősök: a szakgimnazis-

ták a Grease című musicalből 

adtak elő egy táncot, a többi 

osztály pedig ünnepélyes ke-

ringővel nyitotta meg az ün-

nepi estét.

A szalagtűző ünnepség a 

végzősök és szüleik tán-

cával, fotózkodással és 

vendéglátással zárult.

 Toldi Iskola

Fotók: Varga Irén

KÖBE Közép-európai Köl-
csönös Biztosító Egyesület 
országos közlekedésbizton-
sági rajzpályázatot hirdetett, 
melynek címe: „Így közle-

kedünk biztonságosan két 
keréken!” címmel. Óvodás 
korosztályban, országos első 
helyezést ért el a Názáret Ró-
mai Katolikus Óvoda Katica 

csoportos növendéke, Erős 
Petra. Felkészítő pedagógus: 
Márton Anikó.

 Az eredményhirdetésre 
Budapesten, a biztosító szék-

házában, december 2-án ke-

rült sor.

Csókáné Kovács Eszter 

óvodavezető

A búcsú elsô pillanatai a Toldiban

GRATULÁLUNK!
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ESÉLYEGYENLÔSÉG: 
Mozgáskorlátozott mosdó is létesül a Vásártéren

Nagyon jó ütemben halad a 
Vásártéri kiszolgáló épület 
kivitelezése, ott jártunkkor a 
padlóborítást helyezték le az 
irodában a kiváló szakembe-
rek, illetve megkezdődött a 
térkövezés is az épület körül. A 
mosdók szinte teljesen elkészül-
tek, mindkét illemhely nagyon 
szép, kulturált körülményekkel 
fogja várni a vásárba érkező-
ket. Most bepillanthattunk a 
mozgáskorlátozott WC-be is, 
mely a kerekesszékkel közleke-

dők számára jelent segítséget. 
Összességében kívül-belül egy 
nagyon igényes épület kerül ki-
alakításra, mely tényleg méltó 
lesz a vásártéri fejlesztéshez. 

A városvezetés számára fon-
tos, hogy a városközpont mel-
lett más területek fejlesztése is 
megvalósuljon, így a Vásártér 
is soha nem látott fejlesztésen 
esik át most, remélhetően pe-
dig a későbbiekben is folyta-
tódni tud a megújulás.

 Horváth Tibor

Hirdetés
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A virágok, mint a szeretet szimbólumai, 

melyek életet visznek egy város falai közé, 

pozitív energiát árasztanak, ihlették idén a 

Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019. című 

fotópályázatunkat, mely Nagykőrös Város 

Önkormányzata koordinálásával és a KÖ-

VA-KOM Nonprofit Zrt. közreműködésé-

vel valósult meg. 

Idén rekordszámú alkotás érkezett, kö-

zel 170 darab, melyek településünk jellegze-

tességeit, értékeit tükrözik, a fotókat Önök is 

megcsodálhatják a Rácz József Galériában. 

A Bíráló Bizottság tagjainak, Ifj. Papp 

Elek fotográfusnak, Botocska Péter fo-

tóművésznek, Szabó Sándor természetfo-

tósnak, valamint Vidra Tamás természet-

védelmi tájegységvezetőnek, a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Igazgatóságától idén sem 

volt könnyű dolga: A pályázók részére két 

korosztályi kategórián belül négy témakört 

jelöltünk meg, mint „Nagykőrös természeti 

értékei”, „Összefogással az élhetőbb kör-

nyezetért”, „Virágos Nagykőrösért”, vala-

mint Nagykőrös épített értékei, műalkotá-

sai” címmel. 

Külön szeretnénk megköszönni a pályá-

zók munkáját, hogy időt és energiát nem 

sajnálva megörökítik a jelen, valamint a jövő 

generációja számára Nagykőrös folyamatos 

fejlődését, hétköznapi vagy éppen rejtőz-

ködő értékeit. Az ünnepélyes eredmény-

hirdetésre 2019. november 28-án, a Kép-

viselő-testületi ülés keretében került sor. 

A díjakat dr. Czira Szabolcs polgármester 

adta át. 

Farkas Ferenc Szabolcs: Ifjúsági kategó-

ria, Nagykőrös természeti értékei témakör, 

3. hely Egyedül a tájban című fotójával; Vi-

rágos Nagykőrösért témakör, 3. hely Méh 

a virágban című alkotásával. Bognár Fanni: 

Ifjúsági kategória, Nagykőrös természeti 

értékei témakör, 2. hely Zöldben ragyog 

című alkotásával. Szűcs Erik: Ifjúsági kate-

gória, Nagykőrös épített értékei, műalko-

tásai témakör, 2. hely Lovasbolt című mun-

kájával; 3. hely Hősök tere című alkotásával. 

Varga Róbert: Felnőtt kategória, Nagy-

kőrös természeti értékei témakör, 3. hely 

Repül a gólya című fotójával. Major Edina: 

Felnőtt kategória, Nagykőrös természe-

ti értékei témakör, 3. hely Bizalom című 

fotójával; 2. hely Úton hazafelé című alko-

tásával. Sós Sándorné: Felnőtt kategória, 

Nagykőrös természeti értékei témakör, 2. 

hely Folyamat című alkotásával. Palotainé 

Grónai Éva: Felnőtt kategória, Nagykőrös 

természeti értékei témakör, 2. hely Zsák-

mányra várva című munkájával; Virágos 

Nagykőrösért témakör, 3. hely Tulipánok 

között című alkotásával; Nagykőrös épí-

tett értékei, műalkotásai témakör, 2. hely 

Templomról templomra, 1. hely Múzeu-

munk éjszakája című alkotásával. Klinkó 

László: Felnőtt kategória, Nagykőrös ter-

mészeti értékei témakör, 1. hely Boglár-

kalepke című munkájával; Nagykőrös épí-

tett értékei, műalkotásai témakör, 3. hely 

Tik-Tak (református templom óraműve) 

című alkotásával. Balog Edit: Felnőtt ka-

tegória, Nagykőrös természeti értékei té-

makör, 1. hely Lassítsunk című fotójával; 

Virágos Nagykőrösért témakör, 2. hely 

Békés sziget a város központjában, 1. hely 

Virágözön című munkájával. Némedi Edit: 

Felnőtt kategória, Nagykőrös épített érté-

kei, műalkotásai témakör, 2. hely Nagykő-

rös Gyöngy „szeme” című alkotásával. Pa-

lásti Ferenc: Felnőtt kategória, Nagykőrös 

épített értékei, műalkotásai című témakör, 

1. hely Utcarészlet című fotójával, 1. hely 

Szent László című alkotásával. 

A pályamunkák a Rácz József Galériában 

tekinthetőek meg 2020. január 10-ig.

Beretvás Judit

Ők lettek a „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” 

című fotópályázat díjazottjai

PB gáz 11,5 kg

4699 Ft
PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉN ALKOTOTT RENDELETEI

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (XI.29.) önkormányzati ren-

delete Nagykőrös Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (XI.29.) önkormányzati ren-

delete Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérleté-

ről szóló 8/2011. (III. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XI. 29.) önkormányzati ren-

delete Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményrend-

szeréről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 

25/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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Nagy Balázs alpolgármester 

is számon kérte Zágráb vá-

lasztási ígéretét a november 

28-i testületi ülésen. A helyi 

és választókerületi Jobbik el-

nök ugyanis 150 ezer forintot 

ígért a választóknak, sokan 

csak ezért szavazhattak rá, 

illetve ezért gyűjtöttek ko-

rábban aláírásokat, személyes 

adatokat is.

„Én is arra kérem, nevez-

ze meg azt a jogforrást, azt 

a lehetőséget, ami alapján 

vissza tudjuk fizetni a lakos-

ságnak ezt a 150 ezer forin-

tot. Ha nem tudja ezt meg-

tenni, akkor sajnos azt kell 

mondanom, ön továbbra is 

hazudozik a lakosságnak.” 

– fogalmazott Nagy Balázs al-

polgármester.

 Zágráb Nándor informá-

cióink szerint a mai napig 

nem adott át semmilyen jog-

forrást, semmilyen okiratot, 

amivel alá tudná támaszta-

ni, hogy 150 ezer forint jár 

a csatornázásban érintettek-

nek. A lakosság pedig várja 

a csatornapénzt, Zágrábtól 

várja, mert ő ígérte be!

Horváth Tibor

NAGY BALÁZS alpolgármester: NAGY BALÁZS alpolgármester: 

ZÁGRÁB NÁNDOR TOVÁBBRA IS ZÁGRÁB NÁNDOR TOVÁBBRA IS 
HAZUDOZIK A LAKOSSÁGNAK?!HAZUDOZIK A LAKOSSÁGNAK?!

ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZÖTT A HIVATAL

 Mint minden évben, idén is árad a szeretet a Polgár-
mesteri Hivatalban, advent idejére, karácsony előtt 
ünnepi díszbe öltöztek a folyosók, irodák. Nézzék mi-
lyen szép lett, igazán meghitt, ünnepi hangulat fogad-

ja az ügyet intézni érkezőket, illetve minden kedves 
vendéget.

Kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Horváth Tibor
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Híreinket, képgalériáinkat 
kövesse nyomon továbbra 
is az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook közösségi 
oldalainkon,
valamint a 

www.nagykoros.hu 
városi honlapon!

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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Önkormányzati Hírek

ingyenes tájékoztató kiadvány
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a 2.9./409-1/2006. nyil ván tar-

tás ba vételi szám alapján Nagy-
kőrös Város Önkormányzata
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2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. 
Tel.: 53/550- 300, 
fax: 53/351-058

E-mail: 
tanacsado@nagyko ros.hu

Felelős szerkesztő: 
Szapora István, 

a szerkesztőbizottság elnöke
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ISSN 2061-0300
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Hirdetés

ORVOSI ÜGYELET 

TELEFON SZÁMA:

53/350-377
GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET
2019. december 9-től 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

2019. december 16-tól 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B., 

Tel.: 53/353-598

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az Oroszlán Gyógyszertár 

2019. december 15-én, vasárnap 

zárva tart, így azon a napon délelőtt 

nyitva tart a PatikaPlus Gyógy-

szertár (Ceglédi út 28.), majd 18. 30 

órától a Szent György Gyógyszertár 

tart ügyeletet.  

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

Hirdetés

NAGY VOLT AZ ÖRÖMNAGY VOLT AZ ÖRÖM

 Az Ipartestületi Székházban is nagy volt az öröm, ugyanis a Mikulás oda 

is megérkezett, és ajándékokkal lepte meg a gyermekeket.

Fotó: Varga Irén
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Harcsa halászlé
Kemencében sült csülök

Tatár beefsteak
Pacalpörkölt

Rendelését december 18-ig leadhatja az étteremben, 
vagy telefonon: 06 53 354 325

Ünnepi menü fáradság nélkül!

Hirdetés

Hirdetés

KARÁCSONYI MESEORSZÁG A BOKROSON!

 Papp István és felesége, Irénke, 

valamit Surányi Szabina fogad-

tak minket az általuk csak me-

seországnak hívott csodaszépen 

feldíszített karácsonyi udvaru-

kon, ahol már áll a hóember is. 

Az adventi koszorún pedig ég 

a két gyertya, hirdetve advent 

üzenetét. Istvántól megtud-

tam, hogy idén már 41 izzósor 

került ki az udvaron a fákra, 

épületekre és jövőre folytatni 

szeretnék a bővítést. István 

ezermester, sok kerti díszt maga 

készített el. Karácsonykor az 

biztos, hogy társasjátékozás és 

ajándékozás lesz, a többit még 

kitalálják. Kellemes ünnepeket 

kívánunk az egész családnak és 

köszönjük, hogy megmutatták 

ezt a gyönyörű díszítést. 

Fogadják szeretettel képein-

ket a nagykőrösi meseország-

ból, melyeket megtekinthet-

nek az Önkormányzati Hírek 

facebook oldalán!

Horváth Tibor
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Nagykôrösi Jótékonysági Nagykôrösi Jótékonysági 
SportvacsoraSportvacsora

A Nagykőrösi Jótékonysági 

Sportvacsorát idén december 

7-én rendezték meg nagy si-

kerrel, a Nagykőrösi Kossuth 

Lajos Általános Iskola torna-

csarnokában. A bálon gyö-

nyörű díszítés, ízletes vacsora 

várta az estre érkezőket, az 

előkészületekről Godó Kata 

főszervezőt kérdeztük:

„Hatodik alkalommal szer-

veztük meg a Nagykőrösi Jóté-

konysági Sportvacsorát, melyet 

az idén még nagyobb előkészü-

leti munka előzött meg. Még 

több V.I. P. vendég került meg-

hívásra,   melynek oka a va-

csora kezdetéig titok volt. Bár 

sejthettek valamit, de a pontos 

miértjét csak az estén fedtük 

fel. Tisztelem, és becsülöm őket, 

azt, amit a sportért és sportoló-

kért tettek egytől egyig. 

Közel négyszáz főre terítet-

tünk, melynek helyet a Kossuth 

Lajos Általános Iskola adott. 

A zenét szintén egy sportoló 

adta, Barta Zsolt Egerből. Ta-

valy is, és az idén is fergeteges 

hangulatot tudott produkálni. 

Radics Bernadett pedig gyö-

nyörűen előadott ’Ismerős ar-

cok: Nélküled’ című dalát hall-

hattuk zongora kísérettel.

Ezután judos fiaink elma-

radhatatlan meglepetés tánca 

következett, mely szintén szu-

per hangulatúra sikeredett! 

A rengeteg tombola felajánlást 

köszönjük a város vállalkozó-

inak, sportolóink szüleinek, és 

mindenkinek, aki ezzel hozzá-

járult a vacsorához. 

Akinek sportoló gyermeke 

van, az tudja, hogy a sporte-

gyesületek nincsenek könnyű 

helyzetben. Gondolok a felsze-

relésekre, a versenyhelyszínekre 

való eljutásra, vagy csak a min-

dennapos edzések helyének a 

biztosításához megteremteni a 

havi bérleti díj árát, nem egysze-

rű. Ezzel a vacsorával, - igaz nem 

sokkal – de a résztvevő egyesüle-

teknek tudunk pénzt visszafor-

dítani, ezzel is támogatni őket, 

munkájukat. Bízom benne, 

hogy jövőre is lesz még olyan 

egyesület, aki csatlakozik hoz-

zánk, legyen a városunknak is 

igazi sportbálja, hiszen annyi 

jó sportolónk van, támogassuk 

őket így is, megérdemlik!”

Tekintsék meg képgalérián-

kat az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook oldalán!

 Fotók: Beretvás Judit
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Hirdetés
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HO-HO-HO-HÓÓÓÓÓÓ
Nagykőrösön hagyományo-
san minden esztendő decem-
ber 6. napján megérkezik a 
Mikulás a Városháza tornyá-
ból, a gyerekek legnagyobb 
örömére. Idén sem volt ez 
másképp, sok száz kisgyer-

mek gyűlt össze a nagy napon, 
hogy részese legyen ennek a 
csodálatos élménynek. Boldo-
gan csillogó gyermekszemek, 
mosolygó arcok, izgatottan 
várakozó apróságok fogadták 
nagy-nagy szeretettel a Mi-

kulást, aki szerencsésen lee-
reszkedett a magasból, hogy 
aztán megörvendeztesse a 
gyerekeket ajándékokkal is. 
A rendezvény elején dr. Czira 
Szabolcs polgármester köszön-
tötte a kisgyermekeket, majd a 

Manókkal együtt várták a Mi-
kulást. 
 Tekintsék meg képgalérián-
kat és videónkat az Önkor-
mányzati Hírek Nagykőrös 

facebook oldalán!
Beretvás Judit


