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Országos sajtótájékoztató
a nagykőrösi piaccsarnokban
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő:
„Jó egy ilyen gyönyörű helyszínen lenni,”

Nagykőrös új piaccsarnoka adott
otthont annak az országos sajtótájékoztatónak, melyet dr. Nagy
István agrárminiszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő tartottak 2020. január 25én, szombaton azon alkalomból,
hogy immár két és félszer annyi
termelői piac van az országban,
mint 2012-ben.

A sajtótájékoztatón dr. Czira
Szabolcs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta,
nagy öröm, hogy a város adhat
otthont a sajtótájékoztatónak,
„hiszen Nagykőrös a mezőgazdaságból élő, szorgos családok
munkájának eredményeként fejlődhetett az évszázadok során.
Eleink útján járva, az ő áldoza-

tos szolgálatvállalásukat követve
törekszünk mi, Nagykőrös jelenlegi városvezetése is az értékeink
megóvására, gyarapítására.”
Dr. Czira Szabolcs polgármester köszönetet mondott a Kormánynak a piaccsarnok megépítéséhez nyújtott támogatásért, mely,
mint mondta, jó helyre került: „az
élet is bizonyította ezt, hiszen itt

áll, működik egy a város és a
térség lakosságát maradéktalanul kiszolgáló piaccsarnok, mely
szakmai kiemelkedőségét mi sem
jelzi jobban, minthogy 2019-ben
az <<Év háza>> versenyen középület kategóriában a legjobbnak bizonyult.”
További részletek lapunk
3. oldalán!

Fölényesen nyerte
a gyôri választást
a kormánypártok jelöltje

MAGYAR KULTÚRA HETE

Technikák és
színek játéka
2020. január 21-én 17 órától megnyitott Technikák és színek játéka
címmel Somlyai Péter festőművész kiállítása a Rácz József Galériában. A tárlatot Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgatója nyitotta meg, fuvolán közreműködött Gyürü
Veronika.
Fotók: Beretvás Judit

Dézsi Csaba András, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte meg
a vasárnapi időközi polgármester-választást a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint.
A leadott szavazatok százszázalékos
feldolgozottsága
alapján Dézsi Csaba András a
voksok 56,14 százalékát szerezte meg (23 932 szavazatot kapott). Az MSZP-DK-Momentum-Jobbik-LMP jelöltjeként
induló Pollreisz Balázs a szavazatok 39,05 százalékát kapta
(16 646 voksot).
A 96 győri szavazókörből
95-ben végzett Dézsi Csaba
András az első helyen.
A névjegyzékben 101 629-en
szerepeltek, közülük 42 943-an
szavaztak, a részvételi arány
így 42,25 százalékos volt. Győr-

ben azért volt szükség időközi
polgármester-választás kiírására, mert a tavaly október 13-án
megválasztott Borkai Zsolt lemondott tisztségéről.

Fidesz: köszönjük, Győr
Fölényesen győzött a Fidesz-KDNP jelöltje Győrben –
áll a kormánypártnak vasárnap
este, a győri önkormányzati választást követően kiadott közleményében.
Úgy fogalmaztak: „Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik részt vettek az időközi
polgármester-választáson és
szavazatukkal Dézsi Csaba
Andrást és a fejlődést támogatták. Gratulálunk Győr új polgármesterének, és jó munkát
kívánunk neki.”
Forrás: MTI

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Szabó Balázs
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalommal tudatjuk, és hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

Gyász
Pál Antalné sz. Fodor Katalin (1949)
Oláh Mihály (1941)
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Német Albert
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek!
„Míg éltél szerettünk, míg élünk siratunk”
Felesége és családja
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Országos sajtótájékoztató
a nagykőrösi piaccsarnokban

Folytatás az 1. oldalról…
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő tájékoztatójában
megjegyezte: „Jó egy ilyen gyönyörű helyszínen lenni, ahol
látszik, hogy ezeket a forrásokat
milyen remekül sikerült felhasználni.” Ennek nyilván nemcsak
a helyi kistermelők örülnek, hanem az a rengeteg vásárló is, aki
ezen a megújult gyönyörű piacon tud ezentúl valóban ízletes,
egészséges, hazai alapanyagokat,
zöldségeket, gyümölcsöket az
asztalára venni. –tette hozzá.
Szentkirályi Alexandra elmondta: „2012 óta léteznek a termelői piacok, hiszen akkor hoztuk ezt a kategóriát létre, éppen
azzal a céllal, hogy lehetőséget
teremtsünk a helyi kistermelők
számára, hogy a saját termékeiket tudják árusítani”, hozzátette, ezzel nemcsak a kistermelők
jutnak biztosabb megélhetéshez,
de a vidék fejlesztését is szolgálja a megteremtett lehetőség.
„Nagy öröm az, hogy egyre több
kistermelő van az országban és
az is elmondható, hogy a magyar
emberek is egyre inkább keresik
ezeket a piacokat. És hogy miért
is jó ez nekünk a vidék fejlesztésén
túl? Egyrészt ezekkel a piacokkal
erősödik a helyi termelői közösség, másrészt sokkal egészségesebb
alapanyagokat tudunk vásárolni,
és így aztán az asztalainkra tenni
a vasárnapi ebédhez. Sokkal természetesebb és környezetbarátabb
módon termelik meg ezeket a gyümölcsöket vagy zöldségeket. Az is
hozzátartozik az előnyeihez ennek
a termelési formának, hogy mivel

ugye 40 km-es körzeten belülről
jönnek egy-egy ilyen piacra az
áruk, ezért sokkal kisebb az a környezetterhelés, amit így ezeknek a
termékeknek az ideszállítása vagy
előállítása okoz.” A kormányszóvivő saját életéből hozott példát,
mely szerint ő is sokat jár termelői piacokra, ahol közvetlenül
tud beszélni azzal az emberrel,
akinek az áruját fogyasztani fogja, és aki ismeri a terméket. Ezt a
közvetlenséget különösen fontosnak tartotta kiemelni. Végezetül
a termelői piacok felkeresésére,
azokon vásárlásra bíztatott mindenkit a kormányszóvivő.
Dr. Nagy István agrárminiszter tájékoztatójában kifejtette:
„A Magyar Kormány számára a
nemzetgazdaság erősítése kiemelkedő cél és feladat. Ezen belül a
helyi gazdaság élénkítése szintén
meghatározó helyen áll, hiszen
ha erős a helyi gazdaság, akkor
a megtartó erő, a megmaradást
szolgáló erő is erős. A vidék megújulása, megmaradása, megtartó
erejének növekedése kiemelt feladat a Magyar Kormány számára.
Pontosan ebbe a körbe illeszkedik
bele 2012-től az a gondolat, hogy
termelői piacokat kell létrehozni.”
Hozzátette, ezek szabályrendszere jóval egyszerűbb a kereskedelmi piacokénál. Ezzel is a földterületek megművelésére kívánták
késztetni a tulajdonosokat.
Hangsúlyozta, 2012 óta meg
két és félszereződött a termelői piacok száma, hiszen akkor
117 darab volt, s mára 298 van
az országban. Dr. Nagy István
kiemelte, arra, hogy ezek a piacok kialakulhassanak, a Magyar
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Kormány 6,3 milliárd forintot
fordított a vidékfejlesztési programból. A miniszter számos jó
célt említett, melyet a termelői
piacok szolgálnak, ilyen a megművelt kertek számának növekedése, mindenki megismerhette a
kézműves termék fogalmát, hozzájárultak a magyar gasztronómia megújulásához a helyi sajátosságok, elfeledett ízek felszínre
hozásával. Dr. Nagy István is
fontosnak tartotta a termelő és
vásárló között létrejövő közvetlen
kapcsolatot, mely erősíti a bizalmat és a termőföldtől az asztalig
való nyomon követhetőséget.
A termelői piacok hozzájárulnak
a helyi gazdaságok erősödéséhez,
a helyi sajátosságok megőrzéséhez. „Fogalmazhatnék így, a
termelői piac keretében a magyar kultúra tovább őrzéséhez,
fejlődéséhez tudunk hozzájárulni, hiszen az a hozzáadott érték,
amit az egyedi sajátosságokból
kiindulva a termelők tesznek
hozzá, az egy fantasztikus érték.”
– jegyezte meg a miniszter, aki tájékoztatójában az ökológiai gazdálkodás területén végbement
növekedésről is beszélt.

Dr. Nagy István kitért a
nagykőrösi piac megújulásához
a Magyar Kormány által nyújtott
támogatásra is. Megjegyezte:
„A tavaly márciusban átadott
nagyszabású fejlesztésnek köszönhetően, ma is élvezhetjük a
színvonalas arculattal rendelkező
modern piacnak a hangulatát.
Én bízom abban, hogy intézkedéseink és támogatásaink hatására
tovább folytatódik a termelői
piacok aranykora és egyre népszerűbb, megbecsültebb színterei
lesznek a helyi termelők és vásárlók közösségének. Mert ennek a
közösség alkotásnak is végtelenül
fontos szerepe van. Találkozási
helyek és biztonságos vásárlási
helyek. És nézzék meg, az a célunk, hogy olyan komfortos körülmények között úgy tudjanak
vásárolni az ide betérők, hogy az
a 21. századnak minden mértékben megfelelő legyen.”
Dr. Nagy István agrárminiszter, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő dr. Czira Szabolcs
polgármesterrel és dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesterrel
járták végig a termelőket.
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Dr. Nagy István agrárminiszter:
„Azt hiszem, 600 millió forint rég
került ilyen jó helyre”

Exkluzív külön interjút adott az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös újságnak dr. Nagy István
agrárminiszter január 25-én,
a nagykőrösi piaccsarnokban
tartott sajtótájékoztatóját követően. Jelen lapszámunkban
ezt olvashatják, a jövő héten
pedig Szentkirályi Alexandra
kormányszóvivővel készült exkluzív interjúnkat.
ÖH: A Magyar Kormány 600
millió forinttal segítette a nagykőrösi piaccsarnok megvalósítását. Látva, ami itt megvalósult, jó helyre került a pénz?
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Dr. Nagy István: Abszolút. Itt
nagyon dolgos, szorgos emberek vannak és a kezük munkájának mindig eredménye van,
nyugodtan mondhatom, hogy a
Kormány általi támogatás a legjobb helyre került, hiszen fantasztikus az épület, fantasztikus
a piac kialakítása, kiválóak a
termékek, az emberek magukévá tették, itt vannak a termelők,
a vásárlók, nagyon jó a hangulat.
Azt hiszem, 600 millió forint
rég került ilyen jó helyre.
ÖH: Az ellenzék azzal hergelte
itt a nagykőrösieket, hogy – bár

célzottan a piac építésére kaptuk a pénzt – másra kellett volna felhasználni. Ön mit gondol
erről a mentalitásról?
Dr. Nagy István: Ez az ellenzék, ez a dolga. Kutya ugat,
karaván halad. Azt hiszem,
mindaz, ami a helyi gazdaság
erősítését szolgálja, azt, hogy a
kertek meg legyenek művelve,
hogy minden talpalatnyi földön értéket tudjunk előállítani,
az a sokszínűség, amit itt lehet
látni, januárban vagyunk és
nézzék meg, a pultok szélesek,
itt vannak a termékek. Ezek

olyan lehetőségek a megmaradáshoz, a vidék fejlesztéséhez,
a tovább éléshez, ami szerintem vitán felül áll. Nem véletlenül van, aki kormányoz és
van, aki meg ellenzékben van.
Ha ilyen gondolataik vannak,
sokáig ott is maradnak.
ÖH: Évente tízszer van Nagykőrösön Országos Állat- és Kirakodóvásár, az egyik legnagyobb
talán a György-napi, Szent
György-napi április végén. Mikor tisztelhetjük meg Miniszter
Urat egy ilyen vásáron?
Dr. Nagy István: Nagyon szívesen jönnék is, hiszen, ha van,
ami elmaradásban van, és arra
jobban kellene az embereket
rávenni, az pont az állatvásár,
mert ez egy hátrányban lévő
terület. Az, hogy valahol még
tízszer megtartják, ez egy nagyon fontos dolog. De hol is,
ha nem Nagykőrösön, az Alföld közepén? Szívesen jövök,
tanuljunk, hogy az ország más
régióiban is tudjuk erősíteni
az állattartási kedvet, azt, hogy
neveljük meg saját magunknak
azt a jószágot, amiből biztonsággal tudunk minőségi élelmiszert előállítani.
Az interjút készítette:
Horváth Tibor
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VADONVILÁG
FILMVETÍTÉS ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A Vadonvilág – Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában című
film vetítésével indult el 2020.
január 22-én a Kőrös Art Mozi
legújabb, ingyenes szolgáltatása, a Nagykőrösi Moziklub.
A filmvetítés előtt dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
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köszöntötte a megjelenteket,
aki annak idején a mozi újranyitásában és a mostani moziklub beindításában is tevékeny részt vállalt.
A bő másfél órás film után
Juhász Nándor, a Nagykőrösi
Arany János Kulturális Központ igazgatója beszélgetett
a film rendezőjével, Lerner
Jánossal és Bak Zsuzsanna
dramaturggal. Ezt követően
a közönség tehette fel kérdéseit az alkotóknak és tényleg
mindenre választ kaphattunk,
szakmai titkok és érdekességek
sem maradtak ki.
A film rendezőjével, Lerner
Jánossal készült interjúnkat
elolvashatják későbbi
lapszámunkban!
Fotók: -szi-
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A Nagykőrösi Arany János Társaság
2020. évi programja
Az összejövetelek helyszíne: Arany János Református Gimnázium
díszterme
1. Február 7. péntek 17 óra: Dr. Dávid István orgonaművész: Három
évtized harmóniában – A nagykőrösi református kórus története. Közreműködik a Kórus.
2. Február 25. kedd 17 óra: Hartyányi Piroska zenetanár köszöntése
80. születésnapján
A beszélgetést vezeti Laczkóné Pálfi Alojzia ny. főiskolai tanár.
3. Március 20. péntek 17 óra: Buda Ferenc József Attila és Kossuth-díjas költővel ,,Csak estig” című kötetéről beszélget Szigeti Márta (Az
előadás előtt és után a szerző dedikál, művei a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatók).
4. Április 3. péntek 17 óra: Éves közgyűlés.
5. Április 17. péntek 17 óra: Batár Zsolt Botond történész: A magyarság sorsfordulói a honfoglalástól a trianoni békediktátumig (Az előadás előtt és után a szerző dedikál, művei a helyszínen kedvezményesen
megvásárolhatók).
6. Május 23. szombat 7 óra: Kirándulás Nagyváradra. A nevezetességek megtekintése idegenvezetővel. A kirándulásra Gyóni Ilonánál,
az Arany János Társaság titkáránál lehet jelentkezni. Az AJT tagjai a
helyfoglalásnál április 1-jéig előnyt élveznek, és 25% kedvezményben
részesülnek.
7. Szeptember 4. péntek 17 óra: Nagyfalutól Budáig – Toldi Miklós
nyomában c. Társaságunk által kezdeményezett nemzetközi gyermekrajz pályázat eredményhirdetése. Helyszín: Arany János Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény, Nagykőrös, Ceglédi ú. 19.
8. Október 22. csütörtök 13.45 óra: Arany János szobrának koszorúzása. Ünnepi beszédet mond: Dr. Szontagh Pál, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója, utána 15 órakor előadást tart: Dr. Szontagh Pál.
Éves tagdíj: 2000,- Ft, nyugdíjasoknak: 1000,- Ft, diákoknak díjtalan, vendégeknek alkalmanként 300,- Ft.
Szigeti Márta elnök
Hirdetés

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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Huszonegy év után újra
Európa-bajnok a magyar
férfi vízilabda válogatott

Felsôházba jutás után,
újabb fordulókon van
túl U15-ös csapatunk

A magyar válogatott játékosai ünneplik győzelmüket (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A magyar válogatott nyerte a Duna Arénában rendezett vízilabda Európa-bajnokság férfitornáját: Märcz Tamás együttese a vasárnapi döntőben, drámai csatában, ötméteresek után 14-13-ra
győzte le a világbajnoki ezüstérmes spanyol csapatot.
A finálé hőse Vogel Soma lett, aki csak az ötméteres párbajban
kapott lehetőséget, de Alvaro Granados lövését védve eldöntötte az
összecsapást.
A magyarok összességében 13. alkalommal és 21 év szünet
után lettek újra a kontinens legjobbjai, ez volt a leghosszabb
„böjt” a sportág hazai történetében.
Forrás: MTI

Kelemen István edző: „Sajnos az első mérkőzésünket nagyon elrontottuk, azonban nagyon örülök, hogy a következő mérkőzésünkre
összekaptuk magunkat és pazar játékkal győztük le az NB-és ellenfelünket! Ilyet is tudunk! Gratulálok fiaim! Csak a Kinizsi!”
Pest megyei U15 futsal bajnokság:
Nagykőrösi Kinizsi SE ‒ Tápiószőlős 1:11
Monor ‒ Nagykőrösi Kinizsi SE 4:10
Forrás: Nagykőrösi Kinizsi SE hivatalos facebook oldala

Hirdetés

Ingatlant adna
el vagy venne?
Válassza ingatlanközvetítő szolgáltatásunkat,
az OTP Bank hátterével!
Pozsár István
ingatlan tanácsadó
+36 30 830 5219 • istvan.pozsar@otpip.hu • www.otpip.hu
XV. évfolyam, 5. szám • 2020. január 31.

7

Szakmai egyeztetés
az intézmények és a kulturális központ között

Juhász Nándor igazgató folytatva a hagyományt, az előző évekhez hasonlóan idén is meghívta
a város intézményeinek vezetőit,
hogy tapasztalataikkal segítsék a
városi rendezvények minél sikeresebb lebonyolítását, hogy részt
vegyenek egy-egy rendezvény
megszervezésében.
A megbeszélésre a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központban került sor január
17-én, pénteken.
Juhász Nándor ismertette az
általuk szervezett főbb városi
programokat, melyek közül az
első a balladamondó verseny
lesz. Az igazgató elmondta,
hogy egy olyan színvonalas
rendezvényt szeretnének, hogy
utána mindenki mesélje majd
el otthon, milyen jól érezték
magukat Nagykőrösön és látogassanak majd vissza városunkba.
A Szent György-napi Forgatag és Virágvásár nyitja a nagy
fesztiválok sorát, többek között
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színpadra lép és ad élő koncertet
Gáspár Laci és Opitz Barbi is.
Május 29-én lesz a Szenior
Sportnap a városi nyugdíjasklubok tagjainak részére.
A Kőrösi Möggyfesztiválon
idén élő koncertet ad a Magna
Cum Laude és az APOSTOL.
Ez biztos fergeteges lesz, több
ezer résztvevőre lehet számítani.
Idén is megrendezésre kerül a
városi szépségverseny, várhatóan ez a program is a Möggyfesztivál része lesz idén.
Augusztus 20-án délután
könnyűzenei programok, este
pedig TŰZIJÁTÉK fogja a nagykőrösieket és városunkba látogatókat szórakoztatni.
Az Arany-Napok idén is a
város egyik kiemelt programja lesz, három napon keresztül
várja az érdeklődőket a rendezvény. És hogy ki lesz az egyik
sztárfellépő a rendezvényen?
Akikre holnap hajnalig lehet
majd bulizni, igen, a Neoton
Família!

Természetesen folyamatosan
beszámolunk a közelgő programokról, sztárfellépőkről az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán, illetve
az újságban is!

Tartsanak velünk, vegyenek
részt Önök is a város kiváló
programjain. Az előbb felsorolt rendezvényekre a belépés
idén is INGYENES!
Horváth Tibor

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Minden szakbizottság vita nélkül támogatta
Nagykőrös város 2020-as költségvetési
rendelettervezetét!

Nagykőrös Város Önkormányzat valamennyi szakbizottsága
2020. január 29-én, szerdán
9.00 órakor tartotta együttes
ülését a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal házasságkötő
termében, melynek napirendi pontja „Nagykőrös Város
Önkormányzatának 2020. évi
költségvetési rendelettervezete”
volt.
A benyújtott előterjesztést
támogatta mind a három szakbizottság, a FIDESZ-KDNP
képviselői, valamint a külsős bizottsági tagok, illetve az ellenzék
részéről Kökény Gábor igennel
szavazott, a másik két ellenzéki

pedig tartózkodott a szavazáskor. A polgármester, mint minden évben, most is megadta a
lehetőséget, hogy kérdést, illetve
észrevételt tegyenek, azonban se
kérdés, se észrevétel nem hangzott el, így nem sikerült megtudnunk, hogy a két ellenzéki
képviselő miért tartózkodott a
szavazáskor.
Az összevont bizottsági ülésen dr. Czira Szabolcs polgármester, mint előterjesztő a költségvetés tárgyalásakor többek
között elmondta: A város, illetve
az önkormányzat szempontjából a legfontosabb rendelet a
költségvetés tervezete, maga a

Ünnepi zenés-verses est

A Magyar Kultúra Hete pénteki programján, 2020. január
24-én este 18 órától Nemcsák
Károly, Jászai Mari-díjas, Érdemes művész és Szabó Gyula
Győző közös pódiumműsorát
láthatta a közönség a léleknemesítő líra jegyében. Az ünnepi
zenés-verses estre a Nagykőrösi

Arany János Kulturális Központ dísztermében került sor.
Nemcsák Károly művész úrral
készült interjúnkat későbbi lapszámunkban olvashatják! Tekintsék meg képgalériánkat az
Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!
Fotók: Beretvás Judit
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költségvetés elfogadása, ez adja
a mozgásteret a városnak. Nagykőrös a feladatokra ebben az évben a központi költségvetésből
1 milliárd 261 millió 942 ezer
forintot kap, majdnem fillérre
ugyanannyit, mint a korábbi évben volt.(…) A beruházások vonatkozásában szeretném figyelembe ajánlani, hogy amik már
elindulnak, a csapadékvíz-elvezető rendszerre nyertünk 307
millió forintot, ez hamarosan
közbeszerzésre kiírásra kerül,
ugyancsak a kerékpárút, már
lassan eredménye lesz a közbeszerzés kiírásának, 200 millió forintból elkészül a Gál kastélyig.
A másik ilyen beruházás a szálláshelybővítés a Pálfája Oktatóközpontban, annak is nagyon
örülünk, hogy oda is faházakat
tudunk majd vásárolni 20 millió
forint összegért. Reméljük, még
hangulatosabbá, még jobbá, még
látogatottabbá teszi a Pálfáját. Az
utakra, járdákra 70 millió forintot költünk el az Október 23-a
téren és amit Sohajda Márk
elindított, az be fog teljesülni,
megépül a Gyopár utcai parkoló is.(…) Tudjuk, hogy 2013 és

2014 között a Kormány rendezte
az önkormányzatok adósságait,
azóta nekünk nincs adósságállományunk, úgyhogy nem
veszünk föl hitelt.(…) Van egy
külön számlánk, a nagykőrösi
Víziközmű Társulat által átutalt
217 millió 251 ezer 476 forint,
amely elkülönített számlán van
és abban a pillanatban, ahogy
megkapjuk a cím – és névjegyzéket, meg hogy ki hogyan áll
a tartozásával, akkor – amit mi
kiszámoltunk és a Képviselő-testület erről döntött – az 5893 érdekeltségi egységnek a 29 ezer
forintot azonnal tudjuk utalni.
Tehát most már csak a listára
várunk a Víziközmű Társulattól.
Összességében én azt gondolom,
hogy ez a költségvetés visszafogott, ez a költségvetés tartalmazza az intézményeink fönntartásához és a megfelelő fejlődéshez
szükséges forrásokat – fogalmazott expozéjában dr. Czira Szabolcs polgármester.
A végső döntést Nagykőrös
Város Önkormányzata a február
13-án esedékes Képviselő-testületi ülésen hozhatja meg.
Horváth Tibor

Kedves Szülők!
A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete nevében köszöntjük abból az alkalomból, hogy a
2020/2021-es tanévben gyermekük megkezdi általános iskolai tanulmányait.
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk iskolánkat, és
színes programjainkkal segítsük Önöket a választásban.
„Ismerkedj velünk szerdánként!”
A foglalkozások 1600-1645-ig tartanak.
Február 05. - Szülőknek: Leendő első osztályos tanító nénik
tájékoztatója, bemutatkozása. Tájékoztató az ének-zene, idegen nyelv emelt szintű oktatásról.
Ovisoknak: Játékkuckó - Mutasd magad! (Játékos készségfejlesztő)
Február 12. - Matek Manó (Logikai játékok)
Február 19. - Kézműves foglalkozás
Február 26. - Fürge lábak (Tornatermi játékok)
Belépés tornacipőben!
További programok későbbi lapszámunkban!
Szeretettel várjuk a kedves szülőket gyermekeikkel együtt!
NAGYKŐRÖSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
2750 Nagykőrös, Vadas u. 2.
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Szívhez szóló koncert a zeneiskolában

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendeztek hangversenyt
a Weiner Leó Zeneiskolában,
melyen felléptek a Zeneiskola
pedagógusai és növendékei, az
ünnepi eseményen meghatódva
köszöntötték 80. születésnapja
alkalmából Hartyányi Mária
Piroska ny. zenepedagógust.
Isten éltesse Piroska nénit
nagy nagy szeretetben, és jó
egészségben!
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!

Fogászati nap a Batthyány utcai oviban

A Nagykőrösi Városi Óvoda
Batthyány utcai telephelye
csatlakozott a Magyar Vöröskereszt Bázisovi programjához. Évente véradást szervezünk, adományokat gyűjtünk
és osztunk szét.
Óvodánk Katica csoportjában fogászati hetet tartottunk.
Foglenyomatot készítettünk, a
témában meséltünk, verseltünk,
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nagy hangsúlyt fektettünk a
megelőzés megismertetésére.
A hét fénypontja a Magyar
Vöröskereszt által szervezett fogászati nap volt. Élethű eszközökkel, anyagokkal,
„gyakorló” fogsorral, játékos
feladatok segítségével ismerkedtek a gyerekek a fogakkal, a
fogorvos munkájával. Mindent
kipróbálhattak, a tükröt, a fúrót,

a beteg fogsor kezelését.
Később megérkezett hozzánk
egy igazi fogorvos bácsi, Dr.
Lozán Tamás és asszisztense.
Alapos, a gyermekekhez közelálló magyarázattal egybekötött
bemutatót láthattunk a fog-

ápolásról, valamint a fogbarát
étkezésről.
Ezután a doktor bácsi minden kisgyermeknek megnézte a
fogait, kedvesen ellátta a kicsiket
jó tanácsokkal.
A tanult mozdulatokat, a
helyes technikát már az ebéd
utáni fogmosásnál buzgón gyakorolták a gyerekek.
Köszönjük Vasvári Lászlóné
Szilvikének – a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete
munkatársának ezt a tartalmas
napot, valamint Dr. Lozán Tamás fogorvosnak és asszisztensének.

Hirdetés

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Minden, amit a Vásártéri épületrôl
tudni szeretne!

Nagykőrös Város nagy hagyományokkal rendelkező országos állat- és kirakodó vásárral
rendelkezik, mely varázsát,
forgalmát a mai napig meg
tudta őrizni, és egyes területeken sokat fejlődött. Nagykőrös
Város Önkormányzatnak ezért

régóta terve a vásártér fejlesztése, lehetőség szerint mai kor
elvárásainak megfelelő körülmények biztosításával, és a hagyomány megőrzésével. 2019.
év végére elkészült a vásártér
kiszolgáló épülete, melyet a
februári vásárban már birtok-
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ba is vehetünk: árusok, látogatók és kiszolgáló személyzet
egyaránt.
- Mi is valósult meg valójában?
128 m2 hasznos alapterületű épület, melyet hangulatos,
62 m2-es fedett terasz gazdagít, és tesz egyedivé. Az épület
kialakításánál nagy hangsúlyt
kapott az energia-hatékonyság:
Az épület 15 cm-es homlokzati hőszigetelést kapott, a teljes
energiafelhasználását
korszerű napelemek biztosítják, tehát
a fűtést is, így CO2 kibocsátás-mentes teljes egészében.
A kiszolgáló személyzet
munkáját modern irodahelyiségben végezheti, melyhez szociális blokkrész is csatlakozik.
Az árusok és vásárlátogatók
korszerű szociális blokkrészt vehetnek igénybe, külön mozgáskorlátozottak, és szintén elkülönítve, egészségügyi könyvvel

rendelkezők részére fenntartott
helyiségekkel. Az épület akadálymentes.
Számokkal leírva:
Vásárlátogatók részére 8 db
női és 4 + 4 férfi mosdó, 1 db
mozgáskorlátozott mosdó, az
egészségügyi könyvvel rendelkezők részére pedig 2 női és
1+2 férfi mosdó található az
épületben.
A berendezési tárgyak itt
is a mai kor követelményének
megfelelőek: jelenlét érzékelő,
természetesen fűtés, megfelelő
számú kézmosó biztosított.
Az épület állagmegóvására is ügyelünk: riasztórendszer
biztosított, és hamarosan kamera is segít az épület biztonságának megőrzésében.
Bízunk benne, hogy örömünkben a használók is osztozni fognak!
Lapunkat a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. tájékoztatta

Hamarosan teljesen befejeződhet
és újra megnyílhat a közlekedők
előtt a lezárt Filó Lajos utca is,
ugyanis a térkövezés a végéhez ért,
kialakításra kerültek új parkolóhelyek, megújultak járdaszakaszok és a piac környékén futó
városi fenntartásban lévő utcák
szakaszai is. Különösen a piac
mögötti utcarész volt borzalmas
állapotban, de a Filó és a Czira

Kovács utcákra is ráfért a felújítás, itt már modern, esztétikus
és praktikus térköveken haladunk. Ezzel a fontos fejlesztéssel
tovább erősödik a nagykőrösi piac
megtartó- és vonzereje. Reméljük, sokan visszaszoknak a friss,
magyar, egészséges termékekre,
azok is, akik most még a német
vagy holland multit választják.
Horváth Tibor
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2020. FEBRUÁR HÓNAP
KÉPVISELŐ NEVE

FOGADÓÓRA NAPJA

HELYE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

2020. február 6. (csütörtök)
13.00 órától

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

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester
1. számú választókerület

2020. február 24. (hétfő)
16.00 órától

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

Nagy Balázs
alpolgármester
8. számú választókerület

2020. február 19. (szerda)
14.30-15.30 óráig

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

Sohajda Márk
települési képviselő
2. számú választókerület

2020. február 26. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános
Iskola északi szárny, földszint,
6. A osztály terme
(Nagykőrös, Vadas u. 2.)

Molnár Dezső
települési képviselő
3. számú választókerület

2020. február 11. (kedd)
15.30 órától

Nagykőrösi Humánszolgáltató
Központ (Szolnoki u. 65.)

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2020. február 10. (hétfő)
16.00-17.00 óráig

Nagykőrös,
Arany János utca 35. –
Idősek Klubja
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a Szerkesztőbizottság vagy
a jogtulajdonos engedélyével
történhet.
Lapzártánk időpontja:
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Hirdetés

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2020. február 19. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Városi Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykőrös, Ifjúság u. 22.)

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Sebestyénné Angyal
Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2020. február 26. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola (Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA:

EU-ÉPÍTŐ KFT.

53/350-377
Hirdetés

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2020. január 27-től
KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út 7/B.
Tel.: 53/353-598
2020. február 3-tól
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykőrös, Ceglédi út. 28.
Tel.: 53/552-134
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.

12

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!

Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Nagysikerű Gimi Bál
Az Arany János Református
Gimnázium
Szakgimnázium
és Kollégium Szülői Közössége által szervezett nagysikerű
vacsorát 2020. január 25-én
rendezték meg a Toldi iskola
aulájában, melyre közel 400 vendég érkezett. Az ízletes vacsorát
megelőzően a gimnazista tanulók
nyitó táncát is megtekinthettük,
köszöntötte a bálozókat Cziráné
Kádár Zsuzsanna, a közösség elnöke, dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis
Tímea igazgató, Szabó Gábor re-

formátus lelkészelnök, valamint
Hernádi László esperes-plébános.
A bálon éjfélkor töltött káposztát is felszolgáltak, ezt megelőzően összesen 225 db értékes
tombolatárgy talált gazdára, a
fődíj Zakynthos szigetére egy
külföldi nyaralás volt.
Fergeteges hangulatot teremtett a Sanzon Party Zenekar
Hernádi Péter vezetésével, a
büfé pedig Pécsi Zsolt irányításával maximálisan kiszolgálta a
vendégeket.
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Az est fő támogatói: Travel
Koffer Utazási Iroda Kecskemét, Malicskóné Gulácsi Lívia
és családja; MEVAD Bt. – Utasi
Gabriella és családja; Csernus-copy Kft. – Csernus Lászlóné; Linartech Autócentrum
Kft. Kecskemét; Formont Autó
Kft. Kecskemét; Pezol Barkács
Cegléd; Crown Magyarország
Kft.; Szabó Pipagyár kft.; Szalon-Kleopátra Kft.; Dr. Czira
Szabolcs; Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea; Dr. Körtvé-

lyesi Attila; Rácz Péter; Pesti
Gábor; Dr. Gera László; TIBIKER; Circi Munkaruházat; Kavalkád Virág.
Köszönjük az összes támogató,
szülők, osztályok felajánlását,
ajándékát.
Lapunkat Cziráné Kádár
Zsuzsanna elnök, a bál egyik
főszervezője tájékoztatta.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykőrös facebook oldalán!
Fotók: Beretvás Judit
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KULTÚRA – ÉLMÉNYEK – SZÓRAKOZÁS
FERGETEGES COUNTRY TOURS SHOW!

A Magyar Kultúra Hete alkalmából idén is hagyományosan
kiemelt rendezvényként került
megszervezésre a mindig rengeteg érdeklődőt vonzó utazási
gálaest 2020. január 25-én, melyet a Country Tours Utazási
Iroda, személyesen Vadász Katalin ügyvezető (https://www.
countrytours.hu/) és a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ szervez meg közösen.
Most is teltház volt, a színház-
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terem teljesen megtelt érdeklődőkkel, ami nem is csoda, hiszen
ez egy igazi utazási expó is, a
Rácz József Galériában kiváló
ajánlatokkal és célállomásokkal
ismerkedhettek meg az érdeklődők.
A megjelenteket először Juhász Nándor igazgató köszöntötte, aki az est műsorvezetője
is volt, megállapíthattuk ismét,
hogy nagyszerű humorával még
az egyiptomi sivatagból is képes

lenne oázist teremteni. Ha már
Egyiptom, akkor ETI Travel
- ők voltak az első beszélgető
partnerek, az egyiptomi utak
specialistája. E mellett számtalan kiváló lehetőség hangzott
el, például az egyik utazási iroda akkor is indít utat Peruba, ha
csak ketten jelentkeznek rá. Egy
másik iroda pedig azoknak, akik
a Csíksomlyói Búcsúba szeretnének elzarándokolni, a Csíksomlyó Expresszre és a Székely

Gyorsra kínál jegyet ceglédi és
szolnoki felszállással.
Sok iroda, rengeteg lehetőség
– azonban ezt mindet kényelmesen tudja egy helyen intézni,
Nagykőrösön, a Country Tours
irodában, bízza rá álmait a szakértőkre, akik valóra is váltják azt.
TEKINTSÉK MEG
KÉPEINKET AZ
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor
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ZAVARTALANUL HALAD TOVÁBB
A KINIZSI KLUBHÁZ ÉPÍTÉSE!

Az eső sem állhat a kitűzött cél
elé: fel fog épülni és állni fog
a Nagykőrösi Kinizsi SE klubháza. A héten is folyamatosan
dolgoznak a kiváló szakemberek,
hogy minél hamarabb elkészüljön
a Kinizsi új klubháza, az üvegezés
zajlik, valamint a válaszfalak kerülnek kialakításra. Kijelenthető,
hogy ez a létesítmény tényleg a
gyermekekért, a nagykőrösi utánpótlás csapatok kulturált, igényes
környezetének megteremtéséért
valósul meg. A január 28-ai helyszínbejáráson részt vett Sohajda

Márk, a Nagykőrösi Kinizsi SE
elnöke, valamint Cselóczki Ferencz műszakvezető, az Eu-Építő
Kft. részéről. Közel 200 nagykőrösi gyermek sportol a Kinizsi kötelékében és semmilyen
hátrányt nem szenvedhetnek, a
szakmai munkának úgy kell tovább folytatódnia, ahogy eddig
ment, szívvel-lélekkel Nagykőrösért, a csapatokért, a gyermekekért. Folytatjuk!
Hajrá, Nagykőrös!
Hajrá, Kinizsi!
Horváth Tibor

Kosárlabda: Felemás hetet zártak a Sólymok

Sólymok női csapata – fotó: Utasi Gabriella

Az elmúlt héten nagy várakozás
előzte meg a juniorok mérkőzését, mely január 22-én igen fájó
eredményt hozott a Nagykőrösi
Sólymok KE számára. Az U18as csapat, a hazai pályán kiharcolt tetemes előny ellenére
alulmaradt a Dombóvár elleni
párharcban, így nem jutott az
ország legjobb 16 csapata közé.
Ám azért, hogy idáig is eljutot-

tak, nagyon megdolgoztak, rengeteg nagyszerű teljesítmény áll
e mögött…
Dombóvári Kosársuli KE Nagykőrösi Sólymok KE 70-44
(16-14, 13-13, 19-11, 22-6)
Sólymok: Mester Márk 12,
Kasza Hunor 10, Kakulya Sándor
9/3, Filep Áron 7, Kocsis Attila 2,
Méhesi Ákos 2, Bartus Levente 2,
Nyerges Gergő, Szécsény Erhard,
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Zagyi Attila, Irimia Krisztián,
Hőgye Attila. Edzők: Kovács Sándor, Fehér Ádám.
******
A Sólymok női csapata, a Pest
megyei bajnokság idei szezonjában eddig egyetlen vereséget szenvedett. Január 24-én, péntek este,
a Rákóczi iskolában rendezett
találkozón sikerült visszavágni a
százhalombattaiaknak…
A csapat a tabella listavezetőjeként várhatja a rájátszást.
Nagykőrösi Sólymok KE –
Százhalombattai KSE/2 68-35
(10-12, 20-2, 15-8, 23-13)
Sólymok: Juhász Gréta 11, Fehér Anna 10, Király Adrienn 9,
Kakulya Réka 7, Jeszenszky Szabina 5/3, Karainé Danóczi Linda
5/3, Bányainé Schleisz-Bognár
Viktória 4, Kovács Rebeka 4, Lengyel Dorka 4, Mészáros Bianka
3/3, Istráb Anett 3/3, Szabó Nóra
3. Edző: Bányai Viktor.
******
További eredmények:
BKG-Príma SE - Nagykőrösi

Sólymok KE 104-74 (15-23, 3215, 26-18, 31-18)
Sólymok: Mácsai Károly 23/3,
Lakosa Ákos 18/6, Fehér Péter 16/3,
Bartos Bálint 9/6, Molnár Miklós 4,
Mester Márk 3/3, Lakatos Péter 1,
Csukás Attila, Petrás Vajk, Szrapkó
Ádám, Jókai Mátyás. Edzők: Lakosa Zsolt, Kovács Sándor.
Február 1-jén, szombaton
17 órától, a Sólymok hazai pályán – a Kossuth iskolában – fogadják a tabella 3. helyezettjét,
a Budafokot.
******
U20: Zsíros Akadémia Nagykőrösi Sólymok KE 69-71
(15-17, 23-17, 16-19, 15-18)
Sólymok: Kocsis Attila 24/6,
Lakatos Péter 18, Mester Márk
16/6, Szrapkó Ádám 6, Kakulya Sándor 3/3, Irimia Krisztián
4/3, Filep Áron, Méhesi Ákos,
Szécsény Erhard. Edzők: Kovács
Sándor, Fehér Ádám.
A teljes cikket megtalálja a www.
nagykoros.hu oldalon!
NSKE
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