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Sajtótájékoztatóra került sor
Nagykőrösön, a múzeum épületének konferenciatermében
2020. január 14-én, kedden,
melynek témája az idei évben megrendezésre kerülő
balladamondó verseny volt.
Az országos és a környékbeli

sajtó képviselőit először városunk polgármestere, dr. Czira
Szabolcs köszöntötte, majd L.
Simon László országgyűlési
képviselő, a Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke beszélt a verseny
fontosságáról, az elmúlt évek

tapasztalatairól, Makai Katalin
főiskolai docens ismertette a
verseny felhívását, végül Juhász
Nándor intézményvezető a verseny programját mutatta be a
sajtó képviselőinek, akik szép
számmal vettek részt a közel fél
órás tájékoztatón.

Íme, a Vásártéri épület:
megmutatjuk, hogy milyen lett belül!
Többen is izgalommal kérdezték, hogy milyen lesz a
Vásártéri kiszolgáló épület, milyen funkciót tölt be.
Ha kíváncsiak, lapozzanak a 15. oldalra,
valamint tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

Részleteket olvashat
lapunk 5. és 7. oldalán,
az L. Simon Lászlóval
készült exkluzív interjúnkat
pedig megtalálják következő
lapszámunkban!
HT/SZI

Az adócsökkentés áll a magyar
gazdasági növekedés hátterében

Az adócsökkentés áll a gazdasági növekedés hátterében,
a közterhek az idén tovább
mérséklődnek – mondta Izer
Norbert, a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős államtitkára csütörtöki
budapesti sajtótájékoztatóján.
Az adócsökkentések ellenére tavaly november végéig 1300 milliárd forinttal
több adóbevétel folyt be az
öt legnagyobb adóból, mint
az előző évben; az erős gazdaság, a bővülő foglalkoztatás és a növekvő bérek egyre

nagyobb bevételt jelentenek a
költségvetésnek, ami további
adócsökkentést tesz lehetővé
– fejtette ki az államtitkár. Az
adócsökkentés fenntartható
és kifizetődő, a költségvetés
stabil és kiszámítható lábakon áll – hangsúlyozta.
Felidézte, hogy a kormány a négygyermekes
anyáknak élethosszig tartó
szja-mentességet
biztosít
idén január 1-jétől, az intézkedés mintegy 40 ezer aszszonyt érint, a családoknál
így évi 20 milliárd forint

marad. Hozzátette, hogy az
elmúlt tíz év alatt az adókedvezmények összesen 2600
milliárd forintot hagytak a
családoknál.
Július 1. után már minden dolgozó nyugdíjas bérét csak a 15 százalékos
szja terheli, most ez csak a
munkajogviszonyban álló
nyugdíjasokra
érvényes.
Izer Norbert példaként említette, hogy bruttó százezer
forintos bérnél egy év alatt
168 ezer forintos megtakarítással lehet számolni. A já-

rulékmentesség kiterjesztése
évente mintegy húszmilliárd
forintot hagy az érintetteknél.
Az államtitkár ismertette,
hogy 2017-2018 között Magyarországon 48,3 százalékról 45 százalékra csökkent az
adóék, ami messze a legjobb
eredmény az OECD országok között. Tavaly júliusban,
a szociális hozzájárulási adó
csökkentésével az adóék tovább mérséklődött 44,1 százalékra, a cél az adóék 40 százalék alá csökkentése. (…)
(MTI)

Megemlékezés
Berdó Gáborné
halálának 4. évfordulójára Édesanyámnak
Kimegyek a temetőbe, könnyem pereg le egy kőre.
Ez a kő nem fed mást, mint egy kedves Édesanyát!
Nehéz itt e helyen megállni, jobb volna ilyenkor meghalni.
Hisz nem szól már az Édesanya, kinek kincs volt minden szava.
Óvott, védett minden bajtól, de leginkább a hazug szótól!
Ám egy téli délután elmentél tőlem hirtelen.
Elment oda hol Angyalok vezetik, hol az Úr Jézus karjai őrzik!
Ha még egyszer láthatnám, átölelném és elmondanám:
Tiszta szívből, örökké szeretlek Drága Édesanyám!
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk: Szerető család

Fájó szívvel tudatjuk a kedves ismerősökkel,
hogy szeretett halottunk

Révay György
búcsúztatása

Gyász
Erdős Ambrus Dezsőné sz. Márton Terézia (1927)
Kecskeméti Zoltán (1965)
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2020. január 20-án 12 órakor lesz
a református temető ravatalozójában.
Koszorúk, sírcsokrok mellőzését kérjük.
Gyászoló család

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Fókuszban a gazdaság erôsítése,
a bérek és a foglalkoztatás növelése
A kormány célja, hogy a magyar gazdaság fejlettsége
2030-ra elérje az uniós átlag
85 százalékát - mondta Orbán
Viktor miniszterelnök évindító
nemzetközi sajtótájékoztatóján,
csütörtökön Budapesten, hitet
téve egyúttal a foglalkoztatás és
a bérek növelésének folytatása
mellett. Azt mondta, a következő két évnek a választási esztendő után a kormányzásról, az
országépítésről kell szólnia, és
jelezte: készen áll a következő,
2022-ben esedékes miniszterelnök-jelöltségre. A miniszterelnök kilátásba helyezte az
szja-mentesség kiterjesztését a
háromgyermekes anyákra.
Gazdasági témákra kitérve
a miniszterelnök kijelentette:
a foglalkoztatás és a bérek növekedését is folytatni akarja a
kormány, mert a szegénység felszámolásának nincs más útja.
Fantasztikus teljesítménynek
nevezte, hogy harminc év után
először a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,5 milliót,
2010-hez képest több mint 800
ezerrel többen dolgoznak. Varga Mihály pénzügyminisztertől
azt kérte, hogy a foglalkoztatási
arányban Magyarország érje
utol Csehországot. Hozzátette:
a bérek 82 hónapja folyamatosan nőnek.
Kiemelte azt is, hogy a bérnövekedés aránya a legalacsonyabb jövedelműek esetében
volt a legnagyobb.
A miniszterelnök célul tűzte, hogy az ő kormánya legyen
az, amely felszámolja a szegénységet Magyarországon.
Idézte az unió adatait, amelyek szerint 1,3 millió emberrel kevesebb szegény van Magyarországon, mint korábban.
Közölte: 2019-ben minden
idők legtöbb beruházása érkezett Magyarországra, és az
újonnan létrejött magyar mun-

kahelyek 38 százalékát ázsiai
beruházások adták, ami a keleti
nyitás stratégia visszaigazolása.
A magyar gazdaság az egyik
legversenyképesebb gazdaság
Európában - tette hozzá.
Orbán Viktor kitért arra:
átcsoportosítják a fejlesztési forrásokat, és az első helyre
teszik a kórházi várók, kórtermek és az azokhoz kapcsolódó
szociális helyiségek felújítását.
Megjegyezte: fontos cél az
egészségügyi szakdolgozók és
nővérek megtartása, ezért 2,53 év alatt 72 százalékos béremelést kapnak.
Expozéját összegezve azt
mondta, az önkormányzati
választással a választási év lezárult, a következő több mint
két évnek a kormányzásról
kell szólnia, nem választásról.
A kampányidőszak véget ért, a
kormány a maga részéről legközelebb kampányban 2022.
január 1. után vesz részt, addig
pedig az országépítés lépéseire
összpontosít a kabinet - közölte.
A migrációval kapcsolatban
nincs szükség a határvédelem
jogi rendszerének átalakítására - jelentette ki Orbán Viktor
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szintén kérdésre. Mint mondta, mivel az Európai Unió nem
mondta ki, hogy a magyar határon kialakított tranzitzónában
való elhelyezés fogva tartásnak
minősül, így nem kell változtatni a jelenlegi határvédelmi jogrendszeren.
Orbán Viktor a betelepítési
kvótára vonatkozó kérdésre azt válaszolta, a jövőben
sem tűnik el az a történelmi
feszültség Európában, ami
a bevándorláspárti és a bevándorlást ellenző országok
között van, hiszen két különböző felfogású országcsoport
küzd egymással Európában.
Az egyikük bevándorláspárti,
a másikuk pedig nem, Magyarország pedig utóbbihoz
tartozik, és meg fogja védeni
saját álláspontját ebben a kérdésben - hangsúlyozta.
A miniszterelnök Soros
György politikai tevékenysége
kapcsán azt mondta, „nincs
Soros-fóbiánk”, de „szemben
állunk” egy Soros György által
vezetett csoporttal, amelynek
célja, hogy befolyást gyakoroljon az európai politikára.
Orbán Viktor szerint ezt a tevé-

kenységet Magyarországgal ellentétben sok ország nem teszi
szóvá, sőt - mint fogalmazott az Európai Unió pénzzel támogatja ezeket a szervezeteket.
Az ország szuverenitását
érintő kérdésekben ezeket a
vitákat és küzdelmeket le kell
folytatni - hangsúlyozta Orbán
Viktor.
Végül tudatta: egyeztetés
folyik az szja-mentesség kiterjesztéséről a háromgyermekes
anyákra is a családvédelmi akcióterv folytatásaként.
Orbán Viktor azt szeretné, hogy a háromgyermekes anyákra is kiterjesszék a
négygyermekes édesanyákra
bevezetett
személyijövedelemadó-mentességet. Az a cél,
hogy a „családvédelmi akcióterv hegyében” az legyen,
hogy 2021 január elsejétől
azok, akik három gyermeket
szültek és felneveltek, életük
végéig ne fizessenek személyi
jövedelemadót - mondta.
Hozzátette: erőteljes szakmai egyeztetés folyik erről
Varga Mihály pénzügyminiszterrel.
(MTI)
3

Folytatják a Kinizsi klubház építését is!

Jelenleg is dolgoznak a kivitelezést végző Eu-Építő Kft. szakemberei a Kinizsi klubház kivi-

telezésén. Ez a fejlesztés a közel
200, Kinizsi színekben szereplő
utánpótláskorú gyermek fel-

A hét folyamán dr. Czira Szabolcs
polgármesterrel egyeztetett a város
aktuális kérdéseiről dr. Fónagy János,
nemzeti vagyonnal kapcsolatos
parlamenti ügyekért felelős
államtitkár.

készülését fogja segíteni, kulturált öltözői körülményeket
teremtve, valamint a szakmai
felkészülést klubterem fogja
szolgálni.
E mellett még több lehetőséget kínál a létesítmény, mely
várhatóan igazán el fogja nyerni
a gyermekek tetszését is. Mint,
ahogy elnyerte a felnőtt labdarúgóinkét is, Szebellédi Ádám
még tavaly októberben mondta
el lapunknak nyilatkozva, hogy:
„Szerintem ennek a sportkomplexumnak a nagykőrösi
labdarúgók örülnek a legjobban, mert nekünk azért ez nagyon hiányzott az életünkből.

A hónap műtárgya:
A város tüzes vasa

Nagykőrös város bélyegző vagy
billog vasa egy XIX. századi
kovácsműhelyből származik.
A „K” betű Kőrös nevének kezdőbetűjét, még a rajta látható
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Járjuk az országot folyamatosan, látjuk, hogy mennyire fel
vannak már készülve a rivális
csapatok és nagyon kellett már
egy ilyen Nagykőrösre. Mi nagyon örülünk neki, igazából
tényleg azt mondhatom, hogy
büszkesége a klubunknak, és
bízom benne, hogy nagyon sok
örömet tudunk okozni az ide
kilátogató szurkolóknak és mindenkinek, aki egy picit is szereti
ezt a sportot.”
Kívánjuk, hogy majd mindenki lelje örömét ebben az
épületben, hiszen ez is a nagykőrösiek érdekében épül!
Horváth Tibor

lombkorona a kőrisfát, Nagykőrös névadó fafaját őrzi. A
település tulajdonát képező állatok, főleg a szarvasmarhák és lovak bőrére, továbbá a kocsikra és
a használati tárgyakra sütötték
rá eleink a „K” betűt, melynek
célja az volt, hogy azonnal, vita
nélkül megállapítható legyen a
tulajdonjog.
Ha figyelmesek vagyunk, akkor
ugyanezen ábrázolással találkozhatunk az önkormányzat
épületének híres erkélyi vasrácsán is. A megújult múzeum
új, állandó kiállításának részét
képező „hónap műtárgya” mellett számtalan érdekesség várja
a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Találkozzunk a múzeumban!
Kép és szöveg: Oláh Róbert
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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
a XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai
Arany János Balladamondó Versenyrôl

Dr. Czira Szabolcs, városunk polgármestere köszöntötte a sajtó képviselőit

Idén, immár 14. alkalommal
újra megrendezésre kerül a
Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny Nagykőrösön.
A versenyre történő nevezési határidő 2020. február 3. (hétfő), a
verseny időpontja: 2020. március
6-7. Ezzel kapcsolatban tartottak
országos sajtótájékoztatót Nagykőrösön, a múzeum konferenciatermében. A fórumon részt
vettek az Önkormányzati Hírek
újság munkatársai is, hogy első
kézből tudjunk hiteles információkkal szolgálni a lakosságnak
és az érdeklődő fiataloknak.
Először dr. Czira Szabolcs,
városunk polgármestere köszöntötte a sajtó képviselőit. Beszédében többek között elmondta:
„Én nagyon büszke vagyok az
őseinkre. Azokra az ősökre, akik
1851-ben meghívták Arany Jánost
a szabadságharc leverése után alig
2 évvel. Úgy gondolta a nagykőrösi
Református Presbitérium, hogy
Arany Jánost meghívja magyar,
latin és görög szakos tanárnak. (...)
November 4-e táján érkezett meg
Nagykőrösre. Tehát, akik ezt annak
idején fölvállalták, nem kis tettet
hajtottak végre, hogy egy Arany
Jánost, aki nemzetőr volt a szabadságharc idején és nem nagyon alkalmazták azon a környéken ahol
élt, Nagyszalontán, a nagykőrösiek
meghívták. (…) Arany Jánosnak a
legtermékenyebb időszaka volt a
nagykőrösi. Ugyan csak 1851-től
1860-ig volt itt, viszonylag rövid
időnek tűnik, de ebben az időben
a tanítás mellett nagyon sok verset
írt. Összességében majdnem 100
költeménye született itt, Nagykőrösön. (...) Arany János nagy segítségre van, hogy a kultúra térképére

föl tudjunk kerülni (...) és ennek
mi áldozunk, és valóban őrizzük
az emlékét. A bicentenáriumban,
2017-ben a Magyar Kormánytól
kaptunk támogatást az Arany-évfordulóra, megújítottuk a múzeumot, illetve az Arany János családról készült egyetlen fénykép alapján
szobrot állítottunk a Hősök terén.”
- fogalmazott dr. Czira Szabolcs
polgármester.
L. Simon László: „a versenyeknek a sorából országosan is
kiemelkedik, sőt azt kell, hogy
mondjam, a legfontosabb verseny hosszú évek óta a nagykőrösi Arany János balladamondó
verseny”
L. Simon László József Attila-díjas költő, országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke a
verseny fontosságáról és az elmúlt
évek tapasztalatairól is beszélt.
Az L. Simon Lászlóval készült
exkluzív interjúnkat következő
lapszámunkban olvashatják el.
Alábbiakban a sajtótájékoztatón
elmondott beszédéből válogattunk: „Nagyon örülök, hogy újra
Nagykőrösön lehetek. Mindig
örömmel fogadom el dr. Czira
Szabolcs polgármester úrnak a
hívását, fölkérését. Igazán vendégszerető, kultúrváros Nagykőrös, amire mindannyian büszkék lehetünk. (…) Arany János
életműve két szempontból tudja
megszólítani ma is a fiatalokat,
két szempontból tud izgalmas, aktuális lenni. Az egyik, hogy a mai
fiatalok, akik még olvasnak, azok
a történetelmesélésnek a bűvkörében élnek, azt is mondhatnám
önöknek, hogy túl vagyunk a posztmodernen mindenféle értelemben.
Hála Istennek, ezen túl vagyunk és
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L. Simon László József Attila-díjas költő, országgyűlési képviselő,
a Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke

a nagy történetekre újra kíváncsian
és izgatottan vágyunk és szeretjük,
hogy ha a narrativitás, a történetmesélés az irodalmi olvasmányainknál központi élménnyé válik.
Tehát vágyunk a történetekre, a
közös történetekre, a mesékre. És
ez úgy jön Arany Jánoshoz, hogy
Arany János valójában az a költő,
aki az életművében képes volt fantasztikus történeteket elmesélni,
részben a Toldi-trilógiában, a nagy
elbeszélő költeményekben, részben
pedig a balladáiban. Hiszen Arany
János balladái mind-mind megrázó történetek, balladáinak többsége valamilyen krimi. (…) A mai
középiskolás korosztály számára is
izgalmassá válik az életmű. Én magam nagyon szeretem Vörösmartyt, ő az egyik legkedvesebb költőm,
próbáltam a gyerekeimet bevezetni
Vörösmarty világába és rájöttem
arra, - és itt a másik ok, ami Arany
János aktualitását adja -, hogy a
nyelvezet az nagyon távol áll a mai
fiatalok nyelvétől. Igazándiból a
jövő pedagógusainak a legnagyobb
kihívás az lesz, hogy Balassi Bálinttól egészen, mondjuk, Vajda Jánosig a meghatározó nagy magyar
költőket miképpen tudjuk megszerettetni. Aranynak ez a titka, amiért az én 17 éves lányom is azt
mondta, hogy Arany az ő kedvenc
költője -, hogy Arany valamilyen
fantasztikus módon a hihetetlen
szókincsével olyan nyelvi megformálással élt, olyan módon tudott
írni, hogy ez a mai nyelvállapotunkhoz viszonylag közel van,
befogadható, érthető és szerethető. Ez talán a kulcsa a dolgoknak.
(…) A szavalóversenyekről néhány
gondolatot. Én hosszú évek óta járok szavalóversenyekre zsűrizni és
én nagyon szeretem ezt a műfajt.

Mindig újra és újra átélem azt az
élményt, hogy mennyi tehetséges
és irodalmat értő módon előadó
fiatal van ebben az országban, sőt
a nagykőrösi verseny esetében az
egész Kárpát-medencében. Amikor idejövök zsűrizni, mindig új
és elementáris élmény. Ez egészen
nagyszerű dolog. A versenyek közül én elsősorban azokat szeretem,
amik egy-egy életműhöz kapcsolódnak. Ezeknek a versenyeknek
a sorából országosan is kiemelkedik, sőt azt kell, hogy mondjam, a
legfontosabb verseny hosszú évek
óta a nagykőrösi Arany János balladamondó verseny. Komolyan
gondolom azt, hogy ez a verseny
a magyarországi tanulmányi versenyek, illetve szavalóversenyek
sorából kiemelkedik, nagyon-nagyon fontos és különösen értékes ebben a versenyben az, hogy
nemcsak az anyaországi, hanem
a Kárpát-medencei magyarságra
is fókuszál, hogy határon túli magyarok is részt vehetnek és részt is
vesznek ezen a versenyen. Egészen
döbbenetes volt Arany János születésének 200. évfordulóján, a versenyen meghallgatni azt, hogy hány
féle értelmezésben, hány féle magas
színvonalú minőségi tolmácsolásban hallgathatjuk meg Arany János
egészen fantasztikus balladáit.” –
mondta el többek között L. Simon
László országgyűlési képviselő.
A beszédek teljes egészében
megtekinthetőek az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook
oldalán. Folytatás
a 7. oldalon és következő lapszámunkban!
HT/SZI
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Hirdetés

TÁJÉKOZTATÁS
Az állatvédelmi törvény egyes rendelkezéseinek 2020. január 1. napján hatályba lépett változásai okán az állattartással, állatvédelmi problémával összefüggő bejelentéseiket
a Pest Megyei Kormányhivatalnál (Ceglédi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály,
cím: 2700 Cegléd, Pf. 38., tel.: 06-53/311-929), mint kijelölt
állatvédelmi hatóságnál terjeszthetik elő.
Az önkormányzat kötelező feladata továbbra is Nagykőrös belterületén a kóbor állatok befogása, így az erre irányuló bejelentéseiket a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben, illetve telefon
útján tehetik meg (ügyintéző: Éberhardt Krisztina; hivatali
helyiség: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. I. em. 30. számú iroda; ügyfélfogadási idő: Hétfő: 15:00-18:00, Szerda:
07:30-15:00, Péntek: 08:00-12:00; tel.: 06-53/550-335).
Az ebrendészeti feladatok körében 2019. évben került sor
az ebösszeírásra, az adatok rögzítésére. Az adatokban bekövetkezett változások folyamatosan bejelenthetők.
Tisztelettel:
dr. Nagy Lajos jegyző

Jegyek még kaphatók!
Várunk mindenkit szeretettel!

Hirdetés

A Crown Magyarország Kft.
nagykőrösi telephelyére az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
Vonalvezető
Amit elvárunk:
• folyamatos és megfelelő minőségű gyártás
biztosítása a termelő vonalakon
• napi, heti tervszerű megelőző
karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs
feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos
munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása
Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség
Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com
e-mail címre várjuk.
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„Ez a városnak nagyon nagy szívügye”

Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
intézményvezetője ismertette a verseny programját

Dr. Makai Katalin, az Aranykultusz egyik kiemelkedő nagykőrösi ismerője, főiskolai docens
és egyben a verseny szakmai referense a versenyfelhívással kapcsolatban mondta el gondolatait
a január 14-ei sajtótájékoztató
keretében a sajtó képviselőinek.
Elmondta beszédében többek
között:
„Én az az ember vagyok, aki
már 1982-ben szervezője voltam
a balladamondó versenynek.
Önökben, akik nagyon fiatalok,
felmerülhet a kérdés: Mi itt a titok? Annyi mindent elindítunk
a kultúra területén is és nagyon
sok elsorvad. Én azt gondolom,
hogy az előttem szólók bebizonyították, hogy az egyik titok
az, hogy ez a városnak nagyon
nagy szívügye és nem csak a
polgármester úrnak – ő egyébként többször kifejtette már,
ott a versenyzők előtt, a pedagógusok előtt -, hanem a város
lakosságából azoknak is, akik
tehetnek, akik adhatnak ehhez
a versenyhez. (…) Nekünk az
egyik legnagyobb feladatunk a
nyelvünk ápolása, a nyelvünk
megőrzése, ’nyelvében él a nemzet’ és azt akarjuk, hogy éljen.
Arany Jánosnál nem lehet jobban a nyelvet ápolni. Nagyon
nagy szerencsénk volt azzal, – az
az igazság, hogy mindig körültekintően figyelünk, – hogy olyan
szakmai zsűrit állítsunk össze,
aki szuper a versmondásban.
Nem elég, hogy jó színész, de az
sem elég nekünk, hogy jó versmondó. Kell rendelkeznie egy kis
pedagógiai vénával. (…) Hogyha
eljönnek a döntőre, látni fog-

ják, hogy micsoda tehetségekkel
rendelkezünk és erre borzasztó
büszkének kell lenni. A zsűrielnökök, zsűritagok sorába ott
volt néhai Bánffy György, aki
annyira a szívügyének tekintette
ezt, hogy kettő versenyt is ennek
a fölépítése alapján indított el, a
Sinkovits Imre versenyt meg a
Mensáros versenyt. De ugyanígy nagy-nagy lelkes támogatói
Cseke Péter, vagy a legutóbb itt
volt Horváth Lajos a Nemzeti
Színházból. Tehát ők nemcsak
jó versmondók, nemcsak jó színészek, valahol példaképek a
gyerekeknek, hanem meg tudták
őket érinteni és ez nagyon fontos. L. Simon úr beszélt arról,
hogy hát bizony itt színészjelöltek születtek és én csak egy-kettőt hadd mondjak, mert nekünk
ez is egy nagy öröm. Egészen az
elején Kerekes Éva, jelenleg az
Örkény Színház nagyon elismert
művésznője, aztán egy következő
alkalommal Horváth Lili, aki
Tordai Teri leánya, vagy Varga
Izabella, Tege Antal, vagy a ’mi
fiunk, mi gyerekünk’, Szeleczki
Ádám. Aztán költők és írók lettek azokból, akik itt nagyon szépen versenyeztek. Ez nekünk óriási felelősség. Nagykőrös nagyon
büszke rá, de erre legyen büszke az ország is, hogy itt bizony
2020. március 6-án és 7-én,
a születésnap környékén 14.
balladamondó verseny van.” –
mondta dr. Makai Katalin, aki
ezt követően a verseny részletes
felhívását ismertette.
Végül, de nem utolsó sorban Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany János Kulturális
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Dr. Makai Katalin, az Arany-kultusz egyik kiemelkedő nagykőrösi ismerője,
főiskolai docens és egyben a verseny szakmai referense

Központ
intézményvezetője
ismertette a verseny programját: „Ahogy Makai Katalin is
említette, a legfontosabb a verseny időpontja 2020. március
6-7. Március 6-án, pénteken 10
és 14 óra között várjuk a városunkba érkező diákokat és
kísérő pedagógusaikat, ekkor
tudnak regisztrálni és azok a
vendégek, akik már beregisztráltak, részt tudnak venni egy
belvárosi sétán, idegenvezető
közreműködésével
mutatjuk
meg a nagykőrösi emlékhelyeket, majd délután lesz a sorsolás, mely szerint kiderül, hogy
a szombati elődöntőn milyen
sorrendben, melyik helyszíneken és mely zsűri előtt fogják
bemutatni a diákok a produkcióikat. Majd utána a program az
Arany János Közérdekű Muzeális
Gyűjteményben folytatódik, ahol
az „Ide vágynám vissza” új, interaktív kiállítást tekinthetik meg
a városunkba érkező vendégek
tárlatvezetéssel. A rendezvény
első napját egy gálaesttel zárjuk, melyen többek között fellép
Csík János Kossuth-díjas zenész és művésztársai, egy zenés
irodalmi estet láthatunk majd,
fókuszálva a központi témára,
Arany János és az Arany János
balladák lesznek. A program
másnapján, március 7-én, szombaton délelőtt az elődöntőkre kerül sor 4 különböző helyszínen. A
2020-as zsűriből engedjék meg,
hogy kiemeljem L. Simon László
József Attila-díjas költőt, országgyűlési képviselőt. Többek között
itt lesz Kautzky Armand Jászai
Mari-díjas színművész, Tege An-

tal, Nagykőrösről elszármazott
színművész, a Békéscsabai Jókai
Színház tagja, Varga Izabella
színművész, Kovács Róbert, a
Görbe Tükör Színi Társulat vezetője és még sokan mások, országosan ismert előadóművészek,
költők és színészek. Az elődöntők
legsikeresebb diákjai bejutnak a
döntőbe, mely a kulturális központ színháztermében lesz szombaton. A döntő után ünnepélyes
eredményhirdetéssel zárul majd
az Arany János balladamondó
verseny. Nagyon fontos, az öszszes közérdekű információ megtalálható az intézmény honlapján a www.korosikultura.hu
weboldalon, innen letölthetőek
a nevezési lapok, a verseny története, a verseny szabályzata és
különböző trendi ajánló videókat is készítettünk.” – fogalmazott Juhász Nándor intézményvezető.
A sajtótájékoztató után lehetőség volt külön interjúk készítésére is, illetve szendviccsel,
frissítővel kedveskedtek a kulturális központ munkatársai. Minden megjelent regisztrált stáb
ajándékot is kapott, a legújabb
Nagykőrös című könyvből egy
emlékpéldányt. A szünet után,
aki szeretett volna, részt vehetett egy múzeumbejáráson, ahol
tárlatvezetés keretében mutatták
be az itt található értékeket, múltunk egy-egy darabját.
Folytatás következő
lapszámunkban, ahol interjút
olvashatnak L. Simon László
országgyűlési képviselővel.
HT/SZI
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A NAGYKÔRÖSI KINIZSI SE KÖZLEMÉNYE
AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI HELYZETÉVEL
ÉS MÛKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Szurkolói ankétra hívtuk január
14-ére a nagykőrösi sport iránt
érdeklődőket. Az elmúlt tíz esztendő eredményei mellett sajnálatos aktualitása is volt a rendezvénynek, hiszen a tavalyi év
végén kiderült információk nehéz helyzet elé állították a klubot.
Mint az eseményen ismertetésre
került, 2019. végén szerzett a jelenlegi vezetés tudomást arról,
hogy az előző vezetés tevékenységének eredményeként több
tízmilliós nagyságrendű hiány

halmozódott fel, ezáltal az eddigi
működési forma teljesen ellehetetlenül.
A jelenlegi vezetés az elmúlt
két év során mindent megtett a
sikerért, hatalmas munkát jelentett, hogy szponzori pénzekkel
egészítsék ki az Önkormányzat által biztosított támogatást
és a TAO támogatást. Így éppen a bevételeket és kiadásokat
egyensúlyban tartva tudtunk
működni. A váratlanul érkezett
hír a hiányról és annak TAO

pénzekre való hatásáról teljesen
szertefoszlatta az addig felállított
stratégiát.
Mindamellett, hogy a szükséges hivatalos lépéseket megtettük, feltártuk a további működés lehetőségeit. Felmerült,
hogy a tavaszi szezonra viszsza kell lépjünk a Megye I.
osztályú indulástól. Tehát,
amennyiben nem változik januárban a helyzet, úgy a továbbiakban a felnőtt szinten a Pest
megyei harmadosztályban sze-

repelő – teljes egészében nagykőrösiekre épülő – csapatunkat tudjuk csak versenyeztetni.
A változás az utánpótlás struktúrát és versenyeztetést nem érinti,
az változatlanul megmarad, sőt
nagyobb figyelmet kap.
Bízunk benne, hogy a fiatalok
számára motiváló lehet, hogy
a legjobbak a korosztályokban
felfelé lépkedve idővel magukra
ölthetik a nagykőrösi Kinizsi felnőtt csapatának mezét.
Kinizsi SE vezetősége

Megfelelés a komolyabb kihívásoknak – megújult vezetés
a Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesületnél

Lakatos Péter

Az NB1/B PIROS csoportos felnőtt férfi kosárlabda bajnokság
és vele együtt az utánpótlás korosztályok is az elmúlt esztendőkben jelentősen megerősödtek
mind játékos állomány tekintetében, mind anyagi kihívásokat
illetően. Az egyesület fenntartható működése és a megfelelő
anyagi háttértámogatás biztosításához szükséges volt bővíteni
az egyesület vezetőségét.
2020 januárjától Lakatos
Péter, Mester Szabolcs és Király
Evelin csatlakozott a Sólymok
stábjához.
Péter és Szabolcs az elnökségi, vezetői feladatokat töltik
be Bányai Viktorral és Molnár
Miklóssal együtt. Evelin pedig
a szervezési és adminisztrációs
feladatokat vette át a klubnál,
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Király Evelin

Mester Szabolcs

ezzel terhet levéve edzőinkről,
akik így a szakmai feladataikra
tudnak koncentrálni.
Rövidtávú célja a Sólymoknak, hogy az idei évben is megőrizzék NB1/B piros csoportos

tagságukat olyan patinás és
egyben profi ellenfelek között,
mint a Budapesti Honvéd, Nyíregyháza, Veszprém, MAFC és
sorolhatnánk itt a többi alakulatot is a 14 csapatos mezőnyben.

Ezzel együtt pedig továbbra is
szeretnék fenntartani az utánpótlás népes táborát és minél
több gyermekkel megszerettetni ezt a sportágat Nagykőrösön.
Egyesületünk vár minden
kosárlabdázni vágyó gyermeket edzéseinkre és természetesen minden érdeklődőt, nézőt,
szurkolót hazai mérkőzéseinkre, ahol nemcsak felnőtt NB1/B
–s csapatunknak szurkolhatnak,
de betekintést nyerhetnek az
utánpótlás U20-as mérkőzéseibe
is, melyek mindig párban járnak
a felnőtt rangadókkal.
Részletesebb információk:
Facebook oldalunk: Nagykőrösi
Sólymok Kosárlabda Egyesület
Honlap: nagykorosisolymok.hu
E-mail: nagykorosi.solymok.
kosarlabda@gmail.com

A 2019/20-as bajnokság hátralévő hazai mérkőzéseinek időpontjai, melyek helyszíne
a Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme:
Hazai mérkőzések
Felnőtt
U20
Mérkőzés
dátumai
időpont időpont
2020. február 1. szombat

Nagykőrösi Sólymok KE – BUDAFOK

17:00

19:30

2020. február 22. szombat

Nagykőrösi Sólymok KE – Salgótarjáni KSE

17:00

19:30

2020. március 8. vasárnap

Nagykőrösi Sólymok KE – Vasas Akadémia

17:00

19:30

2020. március 14. szombat

Nagykőrösi Sólymok KE – HOYA-Pannon Egyetem Veszprém

17:00

19:30

18:00

20:00

2020. március 29. vasárnap Nagykőrösi Sólymok KE – MEAFC-Miskolc
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Folytatódik a piac környéki utcák megújítása
Dolgoznak a Filó Lajos utcában

Az ünnepek után újra munkához láttak a szakemberek, hogy
minél hamarabb szép térköves
utcában közlekedhessenek a
piacra érkezők.

A Filó Lajos utcában komoly
összetett munka zajlik, megépítik
az utcát, új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint a túlsó járdaszakasz felújítása is megtörténik.
A helyszíni tájékozódás után

Születésnapi köszöntés

Szerető édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk
Tóth Istvánné Kovács Julianna
január 11-én töltötte be 80. életévét.
Isten éltesse még szerető családja körében.
Családtagok

megtudtuk, hogy a héten (lapzártánk után) megindul a térkövezése is az útnak, így várhatóan
hamarosan tényleg elkészül a
piac környéki városi fenntartású
utcaszakaszok megújítása.

A munka folyamatosan zajlik, az autósok és a gyalogosok
türelmét és megértését kérik a
kivitelezés befejezése végéig.
Önöknek épül!
Horváth Tibor

Gyermekáldás,
házasságkötés,
évforduló?

Küldjön be Ön is szerkesztőségünkbe
e-mailen pár mondatos összefoglalót
és képet az eseményről és azt lehetőség
szerint igyekszünk megjelentetni.
Email címünk: tanacsado@nagykoros.hu
Hirdetés

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

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
XV. évfolyam, 3. szám • 2020. január 17.
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Remek ingyenesen látogatható programok
lesznek a Magyar Kultúra Hetén városunkban!
A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ nagyon sok
színvonalas programot kínál
a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2020. első hónapjában a
látogatóinak.
Január 20-án, hétfőn az
Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteménybe várják a vendégeket, ahol Oláh Róbert és
Rácz Péter fognak előadást tartani a Himnusz születéséről. Január 21-én, kedden a Rácz József
Galériában folytatódik a Magyar
Kultúra Hete című ünnepségsorozat, itt „Technikák és színek”
játéka címmel Somlyai Péter
festőmester kiállításának megnyitójára invitálják a vendégeket
a kulturális központ munkatársai.
Január 22-én, szerdán a Kőrös Art Mozi indítja útjára új kezdeményezését, a Nagykőrösi Moziklubot. Ezen az estén 17 órától
ingyenesen lesz megtekinthető
a Vadonvilág – Gróf Széchenyi

Zsigmond nyomában című magyar dokumentumfilm. A vetítést
követően kerekasztal beszélgetésre kerül sor a film alkotóival. Erre
a programpontra ingyenes regisztrációs jegyek igényelhetőek
a kulturális központ információs
pontjánál.
Január 23-án, csütörtökön
a Zeneiskolában lesz ünnepi
hangverseny, január 24-én pedig ismét a kulturális központban folytatódik a programsorozat. Ezen a napon este 18 órától
Nemcsák Károly Jászai – díjas,
Érdemes művész és Szabó Gyula Győző közös pódiumműsorára várnak minden érdeklődőt
a szervezők. Erre a programpontra is ingyenes a belépés, de
előzetes regisztrációhoz kötött.
Január 25-én a Country Tours
Utazási Iroda és a kulturális
központ közös gálaestje zárja
az ünnepi programsorozatot.

A szervezők sok
szeretettel várnak
minden érdeklődőt

a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett
rendezvényekre.

FELHÍVÁS
„NAGYKÔRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2019.” cím
odaítélésére történô javaslattételre
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete 7.§
(1) bekezdés értelmében „Az
önkormányzat önként vállalt
sportfeladatai keretében minden évben „Nagykőrös Város
Év Sportolója” címet adományoz a kiemelkedő eredményeket elért sportemberek
részére”. Fenti rendelet (2)
bekezdése szerint: A „Nagykőrös Város Év Sportolója”
címet kiérdemlő személyt az
önkormányzat
szakbizottsága minden évben titkos
szavazással választja meg
jelölések alapján, illetve saját
kezdeményezésére mindkét
nemben külön-külön, felnőtt
és ifjúsági kategóriákban.
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Jelen felhívás „Nagykőrös
Város Év Sportolója 2019.”
cím odaítélésére való javaslattételre szól:
Javaslat az alábbi 4 kategóriákban nyújtható be:
Felnőtt női; Felnőtt férfi;
Ifjúsági női; Ifjúsági férfi
A javaslattételhez szükséges ADATLAP letölthető a
www.nagykoros.hu oldal
Főoldaláról, valamint
személyesen is kérhető a
Nagykőrösi Polgármesteri
Hivatal (2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5.) portáján,
valamint a fsz. 1-es irodában.
A javaslatnak tartalmaznia
kell:
• a felterjesztett személy
nevét, életkorát, (felnőtt

kategóriában akkor lehet javaslatot tenni, ha a
sportoló betöltötte a 18.
életévét)
• a felterjesztett személy
részletes sportpályafutását, eredményeit,
• a kategória megnevezését,
• a javaslattevő nevét.
A javaslattétel határideje:
2020. január 20. (hétfő)
12.00 óra
A javaslatok az alábbi címen nyújthatóak be:
Személyesen: Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal (2750
Nagykőrös, Szabadság tér 5.)
fsz. 1-es iroda, Beretvás Judit ügyintéző részére; e-mail: beretvasjudit@nagykoros.
eu

Elbírálás: A cím odaítéléséről Nagykőrös Város Önkormányzat Emberi Erőforrások
Bizottsága titkos szavazással
dönt. A határidő után érkezett javaslatok nem kerülnek elbírálásra.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
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Téli Nagykőrös

Igazi tél köszöntött be Nagykőrösre is január
13-án,
hétfőn,
képeink is ekkor
készültek. Elmentünk, megnéztük
a kacsákkal teli
Csóna ká zó-tavat,
amikor egy meglepetésvendég, egy
csodaszép szürke
gém érkezett.
A kacsák láthatóan nagyon élvezték
az időjárást, a gém
repülését fokozott
figyelemmel követték. A Pálfájánál a
Basafát tekintettük meg, melynél
nem is a látvány
volt a leglenyűgözőbb, hanem az ott tapasztalható friss levegő,
mely tényleg kiváló helyszíne lehet egy kellemes sétának, futásnak. A Kőrös-érnél készült fényképünkön is látható, hogy a városon
kívül még napközben is erőteljes köd volt tapasztalható, azonban az
ott legelésző lovakat, ez cseppet sem zavarta.
A levegő minőségén sokat javított ez a kellemes hűvös, télies
hangulatú időjárás és bár a hószitálás nem maradt meg tartósan,
azért egy jó kis sétához tökéletes volt.
Horváth Tibor
Hirdetés
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Elindult az idei eSZJA rendszer
Mától minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV
honlapján, sőt, akik maguk
szeretnék elkészíteni bevallásukat, már hozzáférhetnek a
19SZJA bevallás webes kitöltő
programjához.
Már elérhető a 19SZJA személyijövedelemadó-bevallás
nyomtatványa és a kitöltéséhez
szükséges felület. Azok, akik
maguk készítenék el a bevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot is, ami a
legegyszerűbben a NAV eSZJA
oldaláról (https://eszja.nav.gov.
hu) érhető el.
Az elkészített bevallások
kényelmesen, elektronikusan
beküldhetők. A NAV felület
akkor is alkalmas a bevallás
elkészítésére, ha valaki nem az
Ügyfélkapun nyújtja be a bevallását. A nyomtatvány továbbra is kitölthető az Általános
Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK), vagy akár papíron is. A papíralapú kitöltéshez
szükséges üres bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató
kinyomtatható a NAV eSZJA
oldaláról, illetve beszerezhető

a NAV bármely ügyfélszolgálatán. Akiknek nem kell elektronikus kapcsolatot tartaniuk a
NAV-val, továbbra is beküldhetik postán bevallásukat.
A NAV idén is minden adózónak, a magánszemélyeken
túl az egyéni vállalkozóknak,
mezőgazdasági
őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett
magánszemélyeknek is készít
adóbevallási tervezetet. A magánszemélyeknek és azoknak a
tavaly egész évben katás vagy
evás egyéni vállalkozóknak,
akiknek volt főállásuk és kaptak
munkabért (szja-köteles bért),
az szja-bevallási tervezetük automatikusan bevallássá válik,
ha önállóan nem nyújtanak be
szja-bevallást.
A főállású egyéni vállalkozóknál, az őstermelőknél és az
áfás magánszemélyeknél nem
működik ez az automatizmus,
nekik ahhoz, hogy a tervezetből bevallás legyen, beküldés
előtt mindenképpen ki kell
egészíteniük azt a tavaly szervezett jövedelmi adatokkal. Az
szja-bevallási és befizetési határidő egységesen, valamennyi

2020. JANUÁR 28. KEDD, 17 ÓRA
Múzeum Konferenciaterme
„Az elsüllyeszthetetlennek hitt Titanic szerencsétlenségének
története” és a „Magyar hajó- és hajózástörténet
a kezdetektől napjainkig” című előadások
Előadás-sorozat a történelem lapjairól-lapjaiból
általános iskolásoknak.
A belépés ingyenes!
Hirdetés

adózóra vonatkozóan 2020.
május 20.
Saját adóbevallási tervezetét
március 15-től bárki megnézheti az Ügyfélkapun keresztül a
www.nav.gov.hu-ról és a www.
magyarorszag.hu-ról elérhető
eSZJA oldalon. Aki nem használ Ügyfélkaput, március 16-ig
többféle módon is, adóazonosító
jele és születési dátuma megadásával kérheti a tervezet postázását:
• SMS-ben a 06-30/344-4304-es
telefonszámon (ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
• a NAV honlapján elérhető űrlapon,
• levélben,
• formanyomtatványon
(BEVTERVK),
• telefonon, a 1819-es hívószámon,
• személyesen az ügyfélszolgálatokon.
Az szja 1+1 százalékának
felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet
rendelkezni elektronikusan és
papíron is.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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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
2020. január 13-tól
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182
2020. január 20-tól
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014
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.
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PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

4799 Ft

8999 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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Évzáró vacsora a Nagycsaládosok
Nagykőrösi Egyesületénél

Zsúfolásig megtelt a Kinizsi Rendezvényház Nagyterme a Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesületének évzáró vacsoráján. Már
hagyományosnak
mondható,
hogy az Egyesület Vezetősége egy
évzáró vacsora megszervezésével ünnepli meg a tagcsaládokkal
együtt az elmúlt év sikereit.
A 2019-es év fontos momentuma - a hagyományos programok
mellett - , hogy ebben az évben
ünnepelte megalakulásának 25.
évfordulóját. Ez alkalomból egy
három részes programsorozatot valósítottak meg Nagykőrös Város Önkormányzatának
támogatásával. A vacsorán Pap
Lajosné Farkas Zsuzsanna elnök asszony köszöntötte és megköszönte a Vezetőség egész éves
munkáját, majd a Vezetőség tagjai
ajándékcsomagokat adtak át az
önkéntes segítőknek. Nagy öröm
számukra, hogy egyre több fiatal
és gyermek is aktívan részt vesz
egy-egy program lebonyolításában a segítő apukák és anyukák mellett. Pezsgős koccintás
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és a finom vacsora elfogyasztása
után minden tagcsalád gazdag
ajándékcsomagot kapott a Bonduelle, a Nagyi Süti, a NOE és a
Nagykőrösi Pünkösdi Gyülekezet
támogatásának köszönhetően. A
vacsora baráti beszélgetéssel és
egy kis bulival folytatódott.
A Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesülete ezúton is köszöni
Nagykőrös Város Önkormányzatának, hogy segíti az Egyesületet célkitűzéseinek megvalósításában!
Köszönik a támogatók felajánlásait, amellyel gazdagíthatták a
családok ajándékcsomagjait!
Kívánnak minden kedves kisés nagycsaládnak egészségben,
boldogságban, sikerekben és
gyermekkacajban gazdag 2020as évet!
Sok szeretettel várják tagjaik
közé azokat, akik egyetértenek
célkitűzéseikkel: a családok, a
gyermekek és a házasság értékeinek megőrzésében, függetlenül
attól, hogy hány gyermeket nevelnek!!! Tel: +3620/33-44-366
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December hónapban is
ajándékozott a Tibiker

Nagy
yon jó fessztiv
válok
lesznek id
dén is
Nag
gykôrö
ösön!
A Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ megküldte
részünkre a 2020-as év „Vendégváró Fesztivál” listát, melyből látható, idén is megrendezik a több ezres tömegeket
vonzó Möggyfesztivált, az Arany-Napokat, illetve idén is
számtalan csodaszép növény közül válogathatunk a Szent
György-napi Forgatag és Virágvásárban.
Augusztus 20-án lesz tűzijáték és idén is meg lehet majd
kóstolni az ország tortáját, mely szintén nagy érdeklődésre
tart számot minden alkalommal.
Vegyen részt Ön is a kiváló kőrösi fesztiválokon!

Decemberben ismét két szerencsés család vehette át az
utalványokat.
Az egyik családból Kovács
Erika lapunknak elmondta,
hogy 4 gyermeket nevelnek, tartós élelmiszerre költik el a nyereményt, a kicsik finomságokat
is kapnak az utalványon vásárolt
termékekből. A bokroson laknak, így heti rendszerességgel
szoktak itt vásárolni.
A másik családból Sebők
Csabáné nyilatkozott, 9 és 5 éves
gyermekeket nevelnek. Sajnálattal tudtuk meg, hogy az 5 éves

kislány tartós betegséggel született, ezért nem tud beszélni és
járni sem. Nem számítottak rá,
mondja az anyuka, hogy utalványt fognak nyerni, emiatt nagyon örültek neki. Mosószert és
édességeket, valamint bébiételt
vesznek a gyerekeknek, egyre
sűrűbben járnak ide vásárolni,
mert szeretik az akciókat és a
boltot.
Térjenek be Önök is a TIBIKER-be, ahol minőségi
termékekben is remek árakkal
várják Önöket!
Beretvás Judit

BONTSA A VONALAT!
A megelőzés az elsődleges feladat az
úgynevezett „UNOKÁZÓS” csalás elleni
védekezésben!
A csalók minden esetben:
• Az idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek megszerezni.
• Telefonon (vezetékes) keresik fel őket.
• Legendával állnak elő, amely történet alapja egy közeli
családtagot ért krízishelyzet vagy baleset.
• Lelki nyomást gyakorolnak, kihasználják az idős emberek
hiszékenységét, jóindulatát.
• Idős áldozataikat véletlenszerűen, de akár előre eltervezett módon is kiválaszthatják.
Fontos!
Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban keresik, szakítsa meg a telefonhívást! BONTSA A VONALAT!
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett családtaggal, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát!
Ne adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek!
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse
a rendőrséget a 107 vagy 112-es segélyhívószámon!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Programajánlóinkat keresse
az Önkormányzati Hírek későbbi lapszámaiban
és a www.nagykoros.hu honlapon valamint
www.korosikultura.hu oldalon.
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Íme, a Vásártéri épület:
megmutatjuk, hogy milyen lett belül!

Többen is izgalommal kérdezték, hogy milyen lesz a Vásártéri kiszolgáló épület, milyen
funkciót tölt be. Nyilvánvalóan
nem kell hatalmas meglepetésre készülni, elsődleges funkciója, hogy kulturált WC-zési,
kézmosási lehetőséget teremt a
vásárlóknak és árusoknak egyaránt. A női mosdók kabinszerűen kerültek kialakításra,

egyszerre legalább 8-an tudnak bent tartózkodni, a férfi
mosdóban 4 piszoár és kabinos WC található, e mellett
ráadásul mozgáskorlátozott
mosdó is létesült, mely igazán
esztétikus lett.
Vozárné Ragó Ildikóval,
a vásárt is üzemeltető KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatójával néztük meg, hogy
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milyen lett az elkészült Vásártéri kiszolgáló épület és először
szóhoz is alig jutottunk, hiszen
úgy a külső megjelenés, mint
a belső terek, irodahelyiségek
egyszerűen szólva szépek lettek,
így a vásártéri személyzetnek
sem egy konténerben kell mos-

tantól lennie, hanem tényleg
méltó körülményeket teremtett
ez a fejlesztés.
Öröm látni mindig, hogy
nemcsak a városközpont, de
a külső területek fejlődése is
lendületesen halad előre.
Horváth Tibor

Hirdetés
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