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FOLYTATJUK! ÁTADTÁK A VÁSÁRTÉRI 
KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETET

Szalagátvágással egybe-

kötött átadóra került sor 

Nagykőrösön, a Vásártéren 

február 21-én, pénteken. Az 

új Vásártéri kiszolgáló épü-

letben irodák, női és férfi, 

valamint mozgáskorláto-

zottak számára kialakított 

mosdóhelyiségek is talál-

hatóak, így idén már kultu-

rált, modern körülmények 

várják a kilátogatókat. Az 

épület tetejére napelemek ke-

rültek a környezettudatosság 

érdekében, ráadásul így sokat 

tudnak spórolni az energián 

is. Ahogy dr. Czira Szabolcs 

polgármester beszédében fo-

galmazott, régi adóssága volt 

ez a városnak és most ez a fej-

lesztés is meg tudott valósul-

ni, ami a korábbi évtizedek-

ben nem. A nemzeti szalagot 

dr. Czira Szabolcs polgár-

mester, Földi László, váro-

sunk országgyűlési képviselő-

je és Simon János ügyvezető, 

a kivitelezést végző Eu-Építő 

Kft. ügyvezetője vágták át. A 

program további részében, 

a bejárás során az új épü-

let megtekintése mellett, az 

adott beruházás részleteinek 

ismertetésén túl, további 

városfejlesztő elképzelések 

egyeztetésére is sor került. 

A február 23-i vásárba ki-

látogatók már használatba 

is vehetik az új kiszolgáló 

épületet! Öröm látni, hogy a 

városközpont mellett egyre 

jobban fejlődnek a települé-

sünk más részei is. Nagykő-

rös újra győzött!

További részletek lapunk 4. oldalán!
Tekintsék meg videónkat, képeinket az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

Béres-Deák Balázsné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Ceglédi Geronto - Med Nonprofit Kft. 

Idősek Otthon dolgozóinak.
Gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

Stiák Ferencné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdal-

munkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Dr. Mohay András főorvosnak, a 

Belgyógyászati osztály orvosainak, ápolóinak és minden dolgozó-
jának lelkiismeretes, áldozatos munkájukért.

A gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Id. Utasi Imre Mihály
szeretett férj, édesapa, nagyapa

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, 
fajdalmunkban osztoztak.

A gyászoló Család

Gyász
Farkas Jenő (1965)

Halápi Róbert (1978) 
Szabó Sándor (1948)

Özv. Kőműves Istvánné sz. Sebők Anna (1930)
Forgács János Istvánné sz. Tanács Ágota Franciska (1950)

Velényi Gyula Lászlóné sz. Papp Terézia (1933)

Nyolc pontból áll a Klíma- és 

természetvédelmi akcióterv, 

amelynek intézkedései meg-

felelnek a klímapolitika há-

rom elvárásának, miszerint 

hozzájárulnak a károsanyag 

kibocsátás csökkentéséhez, 

alkalmazkodást jelentenek az 

éghajlatváltozáshoz, valamint 

szerepük van a szemléletfor-

málásban - mondta Palkovics 

László innovációs és technoló-

giai miniszter szerdán, sajtótá-

jékoztatón, Budapesten.

A tárcavezető ismertet-

te, hogy az akcióterv szerint 

július 1-jével megkezdik az 

illegális hulladéklerakók fel-

számolását, és ugyanezzel 

a dátummal létrehozzák a 

Hulladékgazdálkodási Ható-

ságot. Az új hatóság feladata 

lesz a hulladék-gazdálkodási 

ágazat ellenőrzése, az illegális 

hulladéklerakók felkutatása 

és büntetése, illetve az ingat-

lantulajdonosok kényszeríté-

se, együttműködésben az ön-

kormányzatokkal, a hulladék 

eltávolítására.

Emellett betiltják az egy-

szer használatos műanyagok 

forgalmazását, megvédik a 

hazai folyókat a külföldről ide 

érkező hulladékoktól. Elvár-

ják a multinacionális cégektől, 

hogy környezetbarát tech-

nológiákat alkalmazzanak, a 

következő 10 évben meghat-

szorozzák a naperőművek ka-

pacitását, továbbá támogatják 

az olcsó elektromos autók 

megjelenését és használatát. 

Bevezetik a Zöld Államköt-

vényt, és minden újszülött 

után 10 fát ültetnek - sorolta 

a miniszter.

(MTI)

Nyolc pont köré szerveződik a Klíma- 
és természetvédelmi akcióterv
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A 2020. évben a helyi adókra 

vonatkozóan az adófizetési 

határidők az alábbiak szerint 

alakulnak:

• I. félév: március 16.

• II. félév: szeptember 15.

Fenti időpontokig az adó-

zók késedelmi pótlék felszá-

mítása nélkül teljesíthetik ak-

tuális, 2020. évi kommunális 

adó, építményadó, gépjár-

műadó és iparűzési adó fize-

tési kötelezettségüket. 

A fenti befizetési határ-

idők be nem tartása esetén a 

kiegyenlítés napjáig késedel-

mi pótlék kerül megállapítás-

ra. A késedelmi pótlék mérté-

ke minden naptári nap után a 

felszámítás időpontjában ér-

vényes jegybanki alapkamat 

5 százalékponttal növelt mér-

tékének (mely jelenleg 5,9 %)    

365-öd része.

Az adózók 2020. február 

utolsó, illetve március első 

hetében értesítést kapnak 

adófolyószámlájuk állásá-

ról, és a 2020. évi adófizetési 

kötelezettségeikről.

Az adószámla kivona-

tok mellé, magánszemélyek 

esetén, biztosítjuk a kész-

pénzátutalási megbízásokat 

(csekk) az esetleges hátra-

lék, valamint az I. félévi kö-

telezettség teljesítéséhez. 

Valamennyi csekken fel-

tüntetjük a befizetési határ-

időt is a könnyebb kezelhető-

ség érdekében.

A bankszámlanyitásra kö-

telezett adózóinknak továbbra 

is banki átutalással kell eleget 

tenni adófizetési kötelezettsé-

geiknek. Tájékoztatjuk Önö-

ket, hogy magánszemélyek 

is teljesíthetik befizetéseiket 

banki átutalással, ez esetben 

az átutalási megbízás közle-

mény rovatában az értesítőn 

megtalálható befizető azono-

sító számot fel kell tüntetni.

Azon adózóink vonatko-

zásában, akiknél 2020-tól 

változás áll be gépjárműadó 

tekintetében – gépjárműadó 

mértékében történő változás, 

vagy új, illetve használt gép-

jármű vásárlása, gépjármű el-

adása –, határozatot kapnak. 

Adófizetési kötelezettség kelet-

kezése, illetve változása esetén 

a határozatban kivetett 2020. 

évi gépjárműadó összegét az 

adószámla kivonat – a Ma-

gyar Államkincstár által rend-

szeresített új adó nyilvántartási 

program kötelező használata 

miatt – nem tartalmazza. Ma-

gánszemélyek esetében a 

megküldött határozatok mel-

lékleteként biztosítjuk (meg-

küldjük) a 2020. első félévi 

adókötelezettség teljesítéséhez 

szükséges készpénzátutalási 

megbízásokat. 

A határozatokat tértivevé-

nyes küldeményként kézbe-

síti a posta, míg az adószám-

la-kivonatokat a Nagykőrösi 

Polgármesteri Hivatal dolgo-

zói egyszerű levélként, továb-

bá cégek, egyéni vállalkozók 

esetében elektronikus úton 

juttatják el Önökhöz.

Tájékoztatjuk a cégkapu 

nyitására kötelezett ügyfele-

inket, hogy ügyfélkapura csak 

értesítés érkezik, a tényleges 

küldemény megtekintéséhez, 

át kell lépniük a cég cégkapus 

tárhelyére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 

az adószámla-kivonatban te-

hát, adófizetési kötelezettségeik-

nél építményadó, kommunális 

adó és gépjárműadó esetében 

csak a véglegessé vált tételek sze-

repelnek (adózó a fizetési köte-

lezettségéről határozatban már 

értesült, az ellen fellebbezéssel 

nem élt), helyi iparűzési adó 

tekintetében pedig a benyújtott 

bevallások alapján az adó nyil-

vántartási rendszerben rögzített 

elszámolási különbözet, illetve 

előleg kötelezettségek kerülnek 

feltüntetésre.

Kérjük Önöket, ameny-

nyiben adószámla-kivo-

natukat 2020. március 10. 

napjáig nem kapják kézhez, 

telefonon érdeklődjenek a 

06 (53) 550-300-as központi 

számon, illetve személyesen 

a Nagykőrösi Polgármesteri 

Hivatalban, 2750 Nagykőrös 

Szabadság tér 5. szám alatt, 

ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 15.00 – 18.00

szerda: 7.30 – 15.00

péntek: 08.00 – 12.00

Amennyiben a központi 

adó nyilvántartási rendszer 

miatt nem tudjuk a fenti ha-

táridőig a fizetési értesítő-

ket kiküldeni, akkor erről, 

illetve a további teendőkről 

a város honlapján (www.

nagykoros.hu) és az Önkor-

mányzati Hírek oldalán ér-

tesítjük Önöket. 

Dr. Nagy Lajos

jegyző 

Tisztelt Adózók!
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Folytatás az 1. oldalról…

Dr. Czira Szabolcs polgár-

mester köszöntőjében, be-

szédében többek között 

elmondta: „Én azt gondo-

lom, hogy nagy tartozást tör-

lesztünk, a Vidékfejlesztési 

program keretében nyílt erre 

lehetőség a piac-vásárok fej-

lesztésével kapcsolatban. Ez 

az épület gyakorlatilag két 

funkciót tölt be. Egyrészt a 

vásáron árusítóknak átöltöző, 

kézmosó és vizesblokk került 

kialakításra, de ugyanakkor 

a vásárba látogatóknak és az 

itt dolgozóknak is a haszná-

ra szolgál, irodahelyiséget 

tudtunk kialakítani, hogy ne 

legyenek kitéve az időjárás 

viszontagságainak. Hiszem, 

hogy ki fogja tudni szolgálni 

a vásárokat ez az épület. Az 

építészetével kapcsolatban 

elmondanám, kívülről úgy 

néz ki, mint egy tanya, a tájba 

illően, szerintem egy nagyon 

szépen megtervezett épület.”

Vozárné Ragó Ildikó, a vá-

sárokat szervező és üzemel-

tető KÖVA-KOM Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója a bejá-

rás során kiemelte:  „Nagyon 

fontos, hogy karbonmen-

tes az épület, tehát nincsen 

szén-dioxid kibocsájtása a 

napelem miatt.”

Kapás Tibor, a Nagykő-

rösi madár- és természet-

barát kör részéről, mint 

kertészmérnök és termé-

szetbarát elmondta lapunk-

nak: „Az Eu-Építő Kft. kihí-

vott engem az építkezéskor, 

mert tudjuk, hogy ezen a te-

rületen nagyon sok ürge van, 

ami védett, 250 ezer forint egy 

ürgének a természetvédelmi 

értéke. Nagyon ritka az ilyen 

vállalkozó, aki ilyen környe-

zetbarát építkezést csinál, 

mint az Eu-Építő. Nagyon 

szépen köszönöm nekik, hogy 

mindig megkeresnek minket.”

Tekintsék meg 

videónkat, képeinket az 

Önkormányzati Hírek 

facebook oldalán!

HT/SZI

Á LLÁST KÍNÁL
A KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

Gépkocsi rakodó,
Festő-mázoló és Kőműves

munkatársat keres.
A részletes pályázati felhívás a társaság honlapján, 

az alábbi elérhetőségen:
WWW.KOVART.HU

Érd: 0653/550-251

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház 
és Rendelőintézet állást hirdet

ÁPOLÓI munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Csépleő Viktória ápolási igazgatónál kérhet, 

tel: 53/351-761.
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Napirend előtti fölszólalást 
mondott dr. Körtvélyesi Attila 
alpolgármester a február 13-ai 
képviselő-testületi ülés elején. 
A teljes fölszólalás megtekint-
hető az Önkormányzati Hírek 
facebook oldalán.

Dr. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester elmondta: „Új válasz-
tási, új önkormányzati ciklus 
kezdődött és én kicsit naivan 
azt gondoltam, hogy majd több 
minden változik. Viszont a kö-
zelmúltban tapasztalható, egyre 
nagyobb ellenzéki hazugságok, 
rágalomhadjáratok, valamint 
emberi méltóságot sértő, becs-
mérlő állítások rávilágítottak, 

minden ott folytatódik, ahol 
befejeződött 2019 októberében. 
Az ellenzék ott folytatja, ahol 
a választást megelőzően abba-
hagyta: hazudik, csúsztat, va-
lótlanságot állít.”

Kifejtette: „Elég, ha csak 
ránézünk Zágráb Nándor face-
book oldalára. Láthatjuk, hogy 
támogatóik, akik elfogadva azt 
az oldalt támogatják, már-már 
olyan hangnemet engednek 
meg maguknak, amely ellen itt 
az idő, hogy szót emeljünk. Szót 
emeljünk, mert ha nem tesszük, 
akkor egyre rosszabb és rosszabb 
lesz. Nem folytatható tovább, 
hogy akár ott Fideszeseket, akik 

szavazókat, vagy képviselőket, 
vagy a polgármestert, vagy hi-
vatali munkatársat, bárkit, aki 
a közélettel kapcsolatban van, 
méltóságot sértő, gusztustalan 
kifejezésekkel illessenek, halálát 
kívánják, meg akarják verni, el 
akarják ásni, betegséget kiálta-
nak rá, átkot szórnak rá, költse 
gyógyszerre az összes pénzét és 
hasonló gusztustalan, becsmérlő 
hozzászólások vannak. Ezeket 
ezek az emberek azért engedik 
meg maguknak, mert az ellen-
zéki képviselők kezdték, hogy 
bitófával fenyegettek, akasz-
tással, utána agyonveréssel és 
ők vették a bátorítást, akkor ők 
is ezt teszik. Elég volt, fejezzék 
be!”

Az alpolgármester kiemel-
te: „Kérem, hogy az ellenzéki 
képviselőik szólítsák fel támo-
gatóikat, itt facebook oldalon 
is például, hogy hagyják abba, 
ez nem folytatható. Önök kezd-
ték, az önök irányításával és 
útmutatásával, önök is tudják 
befejeztetni velük. Önök tud-
nak megálljt parancsolni nekik, 
hogy ezt fejezzék be. Ez a stílus 
nem megengedett. Ha bármi 
történik azok közül, ki vállalja 
érte a felelősséget, ha bekövet-
kezik, amit ezek az emberek 

mondanak? Mi van akkor, ha 
valaki veszi a bátorságot, azért 
mert önök nem emelnek szót 
és tényleg megteszi azt, amit 
leír? Ki fogja érte vállalni a fele-
lősséget? Mert önök most nem 
szólnak ez ellen. Hallgatnak, 
és ezzel támogatják őket. Arra 
kérem önöket, hogy zárkózza-
nak el tőle, elég volt, nem lehet 
folytatni ezt a fajta hazudozást, 
valótlan állítást és a másik becs-
mérlését, mert az emberi mél-
tóságot, politikai véleménytől 
függetlenül tiszteletben kell 
tartani. Ilyeneket senkire nem 
lehet mondani.”

Felszólalása végén elmond-
ta: „Egymást tiszteletben tart-
va én úgy gondolom, sokkal 
előrébb tudjuk vinni közösen a 
várost, de ez nem viszi előre a 
várost. Arra kérem önöket, se-
gítsenek, parancsoljanak meg-
álljt nekik, hogy ne folytassák 
ezt tovább.” – fogalmazott na-
pirend előtti fölszólalásában 
dr. Körtvélyesi Attila alpolgár-
mester.

„ENNEK VÉGET KELL 
VETNI!” című, gyűlölködő 

kommentekről írt cikkünket 
elolvashatja előző lapszá-

munkban!
 Horváth Tibor

OMB U13-as leány tornán vet-

tek részt a kőrösi röpis lányok. A 

BME Sportközpontban rende-

zett tornán több patinás csapat 

is képviseltette magát, így már 

a csoportból való továbbjutás is 

nagy fegyverténynek számított. 

A nap egyik legjobb meccsét lát-

hattuk, amikor egy szettes hátrány-

ból fordítva a házigazda MAFC 

legyőzésével elődöntőbe jutott a 

Kinizsi U13. A kőrösi lányok itt a 

későbbi tornagyőztes NB1-es fel-

nőtt csapattal is rendelkező Palota 

RSC-től sajnos kikapott. Azonban 

nem törtek össze a lányok és a 

bronzmérkőzésen egy véglete-

kig kiélezett találkozón sikerült 

nyerni a budapesti székhelyű 

Sportliget Sportegyesület el-

len. Az egész napos tornán így 

mindenki számára a legnagyobb 

meglepetés eredményt a kőrösi 

röpis leányok szolgáltatták, akik 

egytől-egyig remek teljesítményt 

nyújtottak. A torna szervezőbi-

zottsága Palásti Médit külön 

is kiemelte, így kőrösi részről 

Médi egyéni díjban is részesült. 

A bronzérmes csapat tagjai: 

Bugyi Valéria, Balog Dorina, 

Sousa-Debreczeni Gisele Vitó-

ria, Horváth Anna, Horváth 

Petra, Palásti Médi, Hebők Rá-

hel, Horváth Hanga, Horváth 

Flóra, Várkonyi Bianka. 

Szép volt kőrösi röpis lányok!

 Sohajda Márk

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:
„Az ellenzék ott folytatja, ahol a választást megelôzôen 

abbahagyta: hazudik, csúsztat, valótlanságot állít.”

Óriási röplabdás siker 
országos tornán harmadik helyezett lett U13-as csapatunk
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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.

Ha február, akkor Frigyes-na-
pi vásár. Sor került a 2020-as 
esztendő első országos állat- és 
kirakodóvásárára Nagykőrösön, 
a Vásártéren. A vásározás ha-
gyománya láthatóan fellendülő-
ben van, hiszen az előző évekhez 
képest árus és vásárló is érezhe-
tően több volt, a sütödés soron 
minden asztal teli volt, sorok 
álltak, hogy hurkához, kolbász-
hoz, vagy lángoshoz jussanak. A 
vásár egyik legnagyobb érde-
kessége azonban az új kiszol-
gáló épület volt, mely kulturált 

mosdókkal várta és ezután is 

várja majd a kilátogatókat. 

KÖVETKEZŐ VÁSÁR: 

Irén napi, 2020. március 29.

A vásárnaptárat itt tudja 

böngészni:

http://www.nagykoros.hu/

cikkek/20191126/VASARNAP-

TAR_2020

Tekintsék meg képeinket az 

idei első vásárról az

Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös oldalán! 

Horváth Tibor

FRIGYES-NAPI VÁSÁR NAGYKŐRÖSÖN
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Február 20-án tartotta idei első 

ülését Nagykőrös Idősügyi Taná-

csa, a Nagykőrösi Polgármesteri 

Hivatal tanácskozó termében ke-

rült sor a megbeszélésre, egyezte-

tésre. Az időseket tömörítő városi 

klubok, egyesületek, vagyis az eddi-

gi tagok mellett idén már meghívás-

ra kerültek a Kis István Népdalkör, 

a Mozgáskorlátozottak és a Vakok 

és Gyengénlátók egyesületeinek kép-

viselői is, így erősítve a civil érdek -

érvényesítést. 

Idén is utazási támogatással 
segíti a város nyugdíjas egye-

sületeit a polgármester
Dr. Czira Szabolcs polgármes-

ter az ülésen, a tavaly látott nagy 

sikerre való tekintettel bejelentette, 

hogy idén is támogatja az Idősügyi 

Tanács munkájában résztvevő 

szervezetek utazását, kirándulását, 

mellyel városunk hírét viszik szerte 

az országban, akár a határokon túl-

ra is. 2020-ban is 1 alkalommal az 

utazási költség felét, de maximum 

bruttó 50 ezer forint támogatást ad 

a polgármester, így járulva hozzá a 

közös utazás élményéhez, a klubon 

belüli kapcsolatok, összetartozás 

erősítéséhez. 

A megelőzés a legfontosabb!
A koronavírusról tartott magas 

szakmai szintű, részletes előadást 

Tankó Ágota, a Nagykőrösi Reha-

bilitációs Szakkórház és Rendelőin-

tézet főigazgatója. Elmondta, hogy 

legfontosabb a megelőzés, a meg-

felelő higiénia, például zsebkendőt 

tegyünk tüsszentéskor az arcunk 

elé és mossunk mindig kezet. El-

mondta, hogy 5-6 nap a lappangási 

idő, Magyarországon meg van erre a 

protokoll és 2 hétig karanténban ke-

zelik a gyanús eseteket (ilyen eddig 

nem volt). Nagykőrös a Dél-pesti 

Centrumkórház – Országos Hema-

tológiai és Infektológiai Intézethez 

tartozik ezen a téren. Szerencsére 

eddig még csak gyanús esetekkel 

sem találkoztak Magyarországon. 

Tankó Ágota kiemelte: föl vannak 

készülve. A Nagykőrösi Rehabilitá-

ciós Szakkórházban a főbejáratnál, 

a folyosókon, a kórtermekben is 

vannak fertőtlenítős kézmosók, azt 

mindenki használhatja, nem csak 

az ápoltak, kiemelten figyelnek te-

hát az egészségünkre. A tünetekről 

szólva elmondta, hogy a tüdőgyulla-

dáshoz hasonlóak és a cukorbetege-

ket, szívbetegeket, időseket érintheti 

főleg az eddigi tapasztalatok alapján. 

Tankó Ágota az idei ingyenes 

szűrővizsgálatról elmondta, hogy 

2020. szeptember 26-án lesz, csat-

lakozva a Szívünk Világnapjához 

a szokásos vizsgálatok vannak be-

tervezve. 

Összefogással a gyűlölet ellen!
Az Idősügyi Tanács tárgyalta és 

egyhangúan elfogadta a 2020-2025. 

közötti ciklusprogramot, valamint a 

módosított, aktualizált ügyrendet is. 

Dr. Czira Szabolcs polgármes-

ter hozzászólásában az ügyrendből 

idézett: „Közreműködés olyan 

társadalmi közszemlélet kialakí-

tásában, amely javítja az emberi 

kapcsolatokat.” Tisztelettel kérte 

a jelenlévőket, hogy tegyenek meg 

mindent azért, hogy ne a gyűlöl-

ködés, a gyűlölet, hanem egymás 

tiszteletben tartása legyen a fontos 

Nagykőrösön. A polgármester az 

ülés keretében felolvasta azokat a 

gyalázkodó facebook kommenteket, 

melyek Zágráb Nándor helyi Jobbik 

elnök oldalán ott virítanak. Ezek el-

len a minősíthetetlen, gusztustalan 

gyalázkodások ellen csak közös ösz-

szefogással és a nyilvánosság erejé-

vel lehet fellépni. A jelenlévők közül 

láthatóan többeket is elborzasztott 

az, hogy felkoncolás, átokszórás, 

hátsó kertben elásás, primitív gya-

lázkodás teríti be Zágráb facebook 

oldalát, melyeket az elmúlt évek so-

rán nem törölt ki, inkább „adja alá a 

lovat” hazudozásaival. 

Magas szakmai védőháló az 
időseknek!

Az időseket érintő szolgáltatá-

sokról, és az Idősek Klubjáról beszélt 

Bugya László intézményvezető. Egy 

több lépcsős szakmai modellt muta-

tott be, mellyel az időseket segítik, 

ennek részei a jelzőrendszer, a házi 

segítségnyújtás, az idősek nappali 

ellátása, klubja, idősek otthona. 

Bugya László elmondta, hogy a 

jelzőrendszer egy nyakba akasztha-

tó nyomógomb, ami 0-24 órában 

jelez, és azonnal mennek segíteni, 

jelenleg pedig 42 ilyen készüléket 

használó van városunkban. Van, 

hogy mentőt, orvost kell hívni és 

ezért különösen fontos, hogy ez a 

rendszer így ki tudott épülni. A jel-

zőrendszeres segítségnyújtást vá-

rosunkban Nagy Balázs alpolgár-

mester is kiemelten szorgalmazta, 

támogatja, hiszen mint mentőá-

poló, ő is tudja, hogy ennek milyen 

jelentős szerepe van az emberélet 

mentésében.

A házi segítségnyújtásról el-

mondta az intézményvezető, hogy 

10 házi gondozó dolgozik, akik sza-

bott időre mennek ki házakhoz se-

gíteni, egy-egy ellátási idő fél órától 

másfél óráig terjedhet. Segítenek a 

sebkezelésben, mosdatásban, fürde-

tésben, bevásárlásban, a recept ki-

váltásában. Jelenleg minden perc ki 

van használva, 45 főt látnak el, akik 

közül 82% nő, közülük 73% egye-

dül élő. A legfontosabb persze az is, 

hogy van kivel beszélgetni, aki ott 

van ebben az időben velünk, és aki 

meghallgatja őket. A 45 főből 18 fő 

80 év feletti és 9 fő 90 év feletti, de 

a számok mögött mindig emberek 

vannak és az a fontos, hogy nekik a 

legjobb segítségben legyen részük. 

Bugya László elmondta, van, aki 

mind a két szolgáltatást igénybe ve-

szi és jövedelemarányosan kell fizet-

ni ezekért, aki kevesebbet keres, az 

kevesebbet fizet, mint akinek magas 

a nyugdíja. 

Az idősek nappali ellátása hét-

főtől-péntekig az Arany János utcai 

otthonban történik, minden nap 2 

fő gondozó van az idősekkel, akik 

közül az egyik mindig egészségügyi 

végzettséggel rendelkezik, a vér-

nyomás, vércukorszint mérést napi 

szinten végzik, de például segítettek 

tavasszal az Otthon Melege prog-

ramban is, az igénylés benyújtásá-

nál. A klubtagok 62%-a egyedülálló, 

részükre tv, kártya, újságok segítik 

eltölteni az időt, de havonta járnak 

kirándulni, volt, hogy a piaccsarno-

kot nézték meg, de olyan is, hogy 

Bajára, Szolnokra, vagy Tiszakécs-

kére mentek át közösen. 

Bugya László szakmai ismer-

tetője végén kiemelte: „Amit lehet, 

mindenhol megteszünk és büszke 

vagyok a kollégáimra.”

 Idén is lesz Városi Szenior 
Sportnap és Idősek Vacsorája!

Juhász Nándor, a Nagykőrösi 

Arany János Kulturális Központ 

igazgatója az éves programokat is-

mertette. Elmondta, hogy május 

29-én lesz a Szenior Sportnap, ahol 

közös játékos sportoláson mérhetik 

össze tudásukat és tölthetnek el egy 

kellemes napot együtt az idősek. Az 

év egyik legjobban várt rendezvénye 

az október első hétvégéjén megren-

dezésre kerülő Idősek Vacsorája az 

Idősek Világnapja alkalmából. A 

tavalyi vacsora sikere hatalmas volt, 

Korda György és Balázs Klári fel-

lépése óriási volt. Az erről készült 

Önkormányzati Hírek videót a fa-

cebookon több, mint 1 millió 400 

ezer ember látta. 

Az ülés végén Zagyva Mátyás-

né, a Borostyán Nyugdíjas Klub 

vezetője szeretettel hívott és vár 

minden érdeklődőt április 4-én 

Dalos Találkozóra, a Páfája Okta-

tóközpontba. A korábban megszer-

vezett regionális nyugdíjas találkozó 

mintájára a Kis István Népdalkör 

bevonásával kerül megvalósításra a 

rendezvény, jönnek Fegyvernekről, 

Jászkarajenőből, Nyársapátról, Szol-

nokról is. A rendezvény nyilvános, a 

meghívottak ingyen ebédet kapnak, 

a többieknek, a kilátogatóknak 1000 

Ft/adag lesz, melyet Bajor Kriszti-

án, Bajor István (MTESZ Nyug-

díjas Klub) fia készít el. Az étel ké-

szítése miatt előzetes regisztráció 

szükséges, vegye fel a kapcsolatot 

Zagyva Mátyásnéval, a 06-20-451-

95-96-os telefonszámon és tölt-

sünk el együtt egy kellemes, dalos 

napot április 4-én, a Pálfájában.

Horváth Tibor

ÜLÉSEZETT AZ IDŐSÜGYI TANÁCS, 
ITT VANNAK A RÉSZLETEK!
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I. korcsoport:

Csapat: (4 csapat)

I. Nagykőrösi Kossuth Lajos 

Általános Iskola – Felkészítő: 

Faragóné Kollár Éva; Csapatta-

gok: Tóbi Tímea, Sárvári Szófia, 

Asztalos Liliána Zorka, Kovács 

Laura Bettina, Dula Babett 

Zsanett, Sárvári Elizabet, Guty-

tyán Gréta Mercédesz

IV. Nagykőrösi II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola – Felké-

szítő: Csete Zoltánné; Csapatta-

gok: Kis Annabella, Léhner Zoé 

Erika, Nagy Bernadett, Rab 

Maja Regina, Tényi Gerda

Az országos elődöntőbe jutott: 

Nagykőrösi Kossuth Lajos Ál-

talános Iskola 

Egyéni összetett:

I. Tóbi Tímea – Nagykőrösi Kos-

suth L. Ált. Isk. 

II. Sárvári Szófia – Nagykőrösi 

Kossuth L. Ált. Isk.

IV. Asztalos Liliána Zorka – 

Nagykőrösi Kossuth L. Ált. Isk.

V. Kovács Laura Bettina – 

Nagykőrösi Kossuth L. Ált. Isk.

II. korcsoport:
Csapat: (10 csapat)
I. Nagykőrösi Kossuth L. Ált. 
Isk. – Felkészítő: Faragóné Kol-
lár Éva; Csapattagok: Pletser 
Fanni, Gál Viktória, Rostás Ti-
fani, Kiss Mirella, Ajtai Vanesz-
sza Borbála, Bodzsár Atina, 
Bodzsár Linett
IX. Nagykőrösi II. Rákóczi 
F. Ált. Isk. – Felkészítő: Csete 
Zoltánné; Csapattagok: Gerőcs 
Alisa Mária, Kósa- Fehér Lili 
Diána, Léhner Nikoletta, Rab 
Hanna Rea, Zelenák Izabella
Az országos elődöntőbe jutott: 
Nagykőrösi Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola   
Egyéni összetett: VI. Pletser 
Fanni – Nagykőrösi Kossuth L. 
Ált. Isk.  
Az országos elődöntőbe jutott: 
Veres Vanda – Arany J. Ref. Ált. 
Isk. és Óvoda, Nagykőrös
III-IV. korcsoport:
Csapat:(10 csapat)
II. Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola – Felkészí-
tő: Faragóné Kollár Éva; Csa-
pattagok: Hertling Viktória, 
Buzsák Dorina, Fülep Fanni, 

Gulyás Patrícia, Pap Domini-
ka, Szécsény Mercédesz, Valkai 
Natália Iringó
V. Arany János Református 
Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium, Nagykőrös – Fel-
készítő: Palainé Zubány Anna; 
Csapattagok: Benke Dóra, Fló-
rián Zsófia, Horváth Dóra, 
Oláh Petra, Pap Ágota, Tömös-
közi Viktória
VI. Nagykőrösi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola – Felké-
szítő: Csete Zoltánné; Csapat-
tagok: Bálint Henrietta, Botlik 
Julianna, Juhász Csenge Anna, 
Kerekes Bernadett, Széles Olí-
via, Végh Emese Csenge
Az országos elődöntőbe jutott: 
Nagykőrösi Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola   
Egyéni összetett: IV. Buzsák 
Dorina – Nagykőrösi Kossuth 
L. Ált. Isk.; VI. Pap Dominika – 
Nagykőrösi Kossuth L. Ált. Isk. 
Az országos elődöntőbe jutott: 
Juhász Csenge Anna – Nagykő-
rösi II. Rákóczi F. Ált. Isk. 

Takács Judit
Pest Megyei Diáksport 

Szövetség körzeti szakreferens

DIÁKOLIMPIAI HÍREK
PEST MEGYEI LEÁNY TORNA DIÁKOLIMPIA 

’B’ KATEGÓRIA - NAGYKŐRÖS

A Szózat éneklését kö-

vetően 4 fő honosítására 

került sor a Nagykőrösi 

Polgármesteri Hivatal-

ban 2020. február 18-

án, akik az állampol-

gársági esküt dr. Czira 

Szabolcs polgármester 

előtt tették le, és tőle is 

vehették át a Honosítá-

si Okiratot.  

HONOSÍTÁS
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Hirdetés

CSATORNAÜGY:
AZ ELLENZÉK MUTASSA BE AZOKAT A DOKUMENTUMOKAT, MELYEK 

ALAPJÁN A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN 150 EZER FORINTOT ÍGÉRTEK!

ERRE EMLÉKEZTETTE SZA-
BÓNÉ IRHÁZI ZSUZSANNA 
AZ ELLENZÉKET! 

Többen is szembesítették az 
ellenzéket a választási kampány-
fogásként beígért 150 ezer forin-
tos csatornapénz ígéretükkel a 
legutóbbi testületi ülésen. Szabó-
né Irházi Zsuzsanna települési 
képviselő (FIDESZ-KDNP) azt is 
szóvá tette, hogy 3 hónappal ez-
előtt Kökény Gábor mit mondott 
a testületi ülésen, hát ezt: „Nyil-
ván polgármester úr felkérésére 

a jogszabálynak pontosan utána 
fogunk nézni és EZEKET A KÉR-
DÉSEKET, EZEKET AZ ÁLLÍTÁ-
SOKAT NYILVÁN ALÁ KELL, 
HOGY TÁMASSZUK.” Majd 
felszólalását így zárta: „AMENY-
NYIT LEHET, ANNYIT A LA-
KOSSÁGNAK ADJON VISSZA”. 
– fogalmazott Kökény képviselő 
tavaly novemberben. 

Szabóné Irházi Zsuzsanna te-
lepülési képviselő most elmond-
ta: A novemberi testületi ülésen 
Kökény képviselő úr - aki Zágráb 

Nándor szövetségese, vele együtt 
dolgozik ebben az egyesületben 
(Jobb Nagykőrösért - a szerk.) - ezen 
az ülésen, a polgármester kérdésére 
azt válaszolta, hogy - miután ő nem 
ismerte korábban az ügyet részlete-
sen - utána kell nézni és tényekkel 
alá kell, hogy támasszák Önök azt 
a beígért 150 ezer forint visszafize-
tését is. Én most szeretném megkér-
dezni, hogy akkor történt-e ez alatt 
a 2-3 hónap alatt kutatás, hogy 
van-e erre, létezik-e erre hivatalos 
dokumentum, hogy tényleg 150 ezer 
forint, vagy kevesebb, vagy mennyi 
jár vissza a lakosságnak? Miután ez 
kampányígéret is volt, az újságban 
is benne volt egyébként, az Önkor-
mányzati Hírekben, tehát nyilvános 
ülésen hangzott el, kérem szépen, le-
gyen meg ez a dokumentum, mutas-
sák be ezt a jogszabályt, ami igazolja 
ennek a létét, hogy ki kell itt fizetni. 
Ne beszéljenek félre, ne mondjanak 
félremagyarázott dolgokat, vagy fa-
cebookon megjelent hazugságokat. 

– mondta el többek között Szabóné 
Irházi Zsuzsanna. 

Nagy Balázs alpolgármester 
keményen a szemébe mondta Zág-
rábnak: «ÖN MEGTÉVESZTET-
TE A LAKOSSÁGOT, TEHÁT HA-
ZUDOTT A LAKOSSÁGNAK”

Nagy Balázs alpolgármester 
Zágráb Nándortól, mint Kökény 
Gáborral egy szövetségben induló 
képviselőtől kérdezte meg, hogy 
sikerült-e megtalálni azt a jogsza-
bályt, mely alapján a 150 ezer forint 
kifizethető a lakosságnak.

„Ha már itt a pénz visszafize-
téseknél járunk, Zágráb Nándor 
képviselőtársamat szeretném meg-
kérdezni, hogy megtalálta-e már 
azt a jogszabályt, ami alapján a 150 
ezer forintot ígérte a lakosságnak, 
hogy ki lehet fizetni? Választási 
kampányában minden villanyka-
rón ott volt a 150 ezer forint. Ha 
nem tudja bemutatni ezt a jog-
szabályt, hogy mi alapján lehetne 
kifizetni, akkor továbbra is azt 
tudom mondani, ön megtévesztet-
te a lakosságot, tehát hazudott a 
lakosságnak”. - fogalmazott Nagy 
Balázs alpolgármester a február 
13-ai testületi ülésen.
Bár 3 hónapjuk volt rá, mégsem 
sikerült eddig jogszabályt, doku-
mentumot, okiratot bemutatni-
uk, amivel bizonyítani tudnák, 
hogy még 150 ezer forint jár a 

lakosságnak! Tehát ez a választási 
ígéretük is  csak hazugság lett 

volna, mint 5 évvel ezelőtt az új 
konzervgyár építése?

HT
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Múlt héten, szerető családja, ismerősei körében ünnepelte 80. szü-

letésnapját Kiss Zoltán Dénesné, Marika néni. A jeles alkalomból 

virágcsokorral és ajándékcsomaggal kedveskedett Nagy Balázs al-

polgármester. A Jóisten áldásával kívánunk sok erőt, boldogságot és 

jó egészséget Kiss Zoltán Dénesné, Marika néni és családja részére.

„Torták, rózsák, égő gyertyák,

s néhány szívből jövő kívánság -

Ha elmúltál már ennyi meg ennyi,

nem kell azt úgy a szívedre venni.”

(LGT - Boldog születésnapot) 

Születésnapi Születésnapi 
köszöntésköszöntésAz elmúlt néhány napban 

több, valótlan megjegyzés volt 
olvasható közösségi médián a 
Nagykőrösi Piaccsarnok egy 
bérletének megszűnése okán, 
melyre az alábbi közlemény-
nyel kívánunk reagálni:

A Nagykőrösi Kálvin téri 
piac, így az ott található csar-
nok üzemeltetője is egyben a 
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

Örömmel tapasztaljuk, 
hogy a csarnok egyre népsze-
rűbb a vásárló körében, áru-
sító egységeink mindegyike 
rövid idő alatt bérlőre talált.

Mint üzemeltető, fontos 
számunkra, hogy egységes 
egészként tekintsünk a piacra, 
melyet az árusok és vásárlók 
egyaránt megelégedéssel hasz-
nálhatnak, és az üzemeltetés 
a jelenleg hatályos előírások, 
szerződéses feltételek betartása 
mellett történjen.

Az üzemeltetés megkezdé-
se óta egy bérlemény vonat-
kozásában került sor a bérleti 
szerződés felmondására az 
üzemeltető részéről, melynek 
okai:

• jelentős mértékű bérleti és 
közüzemi díj tartozás felhal-
mozása, mely az idő előre ha-
ladtával növekvő tendenciát 
mutatott;

• az adott tevékenységhez szük-
séges, bérlő által megteendő 
műszaki létesítmények szak-
szerű kiépítésének, többszöri 
felhívás ellenére történő el-
maradása, mely a bérlemény 
körül árusítók körén túl, a 
vásárlók között is kifogás-
ként került megfogalmazásra 
– konkrétan a szag-elszívók 
nem megfelelő kivitelezése 
miatt több esetben füst- és 
olajszag terjengett a piacon.
Fontos számunkra a vásár-

lók számának folyamatos nö-
velése, mely ezáltal a forgalom 
növekedését is eredményezi. 
Ezért töreks zünk arra, hogy 
a megüresedett bérleményt 
is mielőbb hasznosítsuk, az 
eddigihez hasonló termékkí-
nálattal rendelkező vállalkozó 
által történjen a sokak által 
már megszokott árukínálat 
biztosítása.

KÖVA-KOM Np. Zrt

Közlemény

2020. március 8. 

13.00 óra  Sonic, a sündisznó (színes, szinkronizált, japán-amerikai- kanadai 

családi kalandfi lm)

15.00 óra  Judy (színes, angol életrajzi dráma, musical)

17.30 óra  Élősködők (színes, szinkronizált, dél-koreai dráma)

20.00 óra  1917 (színes, szinkronizált, angol-amerikai háborús fi lmdráma)

2020. március 9. 

15.00 óra  Judy (színes, angol életrajzi dráma, musical)

17.30 óra  1917 (színes, szinkronizált, angol-amerikai háborús fi lmdráma)

19.45 óra  Élősködők (színes, szinkronizált, dél-koreai dráma)

2020. március 10. 

15.00 óra  Élősködők (színes, szinkronizált, dél-koreai dráma)

17.30 óra  1917 (színes, szinkronizált, angol-amerikai háborús fi lmdráma)

19.45 óra  Judy (színes, angol életrajzi dráma, musical)

2020. március 13.

15.30 óra  Előre (színes, szinkronizált, amerikai családi animációs vígjáték, ka-

landfi lm)

17.30 óra  A mi Kodályunk (színes, magyarul beszélő, magyar dokumentumfi lm)

19.30 óra  Élősködők (színes, szinkronizált, dél-koreai dráma)

További információ a www.korosikultura.hu honlapon, a Kőrös Art Mozi 
menüpont alatt, vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt! 

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

M O Z I M Ű S O R
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A XIV. Kárpát - medencei Ma-

gyar Középiskolai Arany János 

Balladamondó Verseny gála-

estjén „ADAGIO” címmel Csík 

János Kossuth-díjas zenész és 

művésztársai előadását tekint-

hetik meg a kulturális  központ 

vendégei. A nagy érdeklődés-

sel való tekintettel a szervezők 

dupla előadást hirdetnek meg. 

A produkció kapcsán Csík Já-
nossal beszélgettünk.
- Van–e Arany Jánostól ked-
venc költeménye?
- A középiskolai tanulmányok 
kapcsán a Walesi Bárdok című 
ballada áll hozzám a legköze-
lebb. 
- Miért tartja fontosnak a bal-
lada és szavalóversenyek meg-
rendezését? Milyen hatással 
lehet ez a diákokra akár a ké-
sőbbi életpályájuk kapcsán?
- Úgy gondolom, hogy a köl-
tészet és a költők olyan varázs-
lattal, olyan fajta művészettel 
bírnak, amire mindenképpen 
szükségünk van. Itt arra gon-
dolok, hogy azokat a szavakat, 
amiket a hétköznapokban hasz-
nálunk, ők olyan művészi mó-
don tudják egymásba fonni a 

költészet, a verselés szabálysze-
rű törvényei szerint, amire csak 
ők képesek. A gondolatokat ők 
tudják a legjobban átadni. Rövi-
den, vagy épp terjedelmesen, és 
a művészet ezen aspektusa fon-
tos életünk mindennapjaiban. 
Igen is kell, hogy a gyerekek az 
életük későbbi során vigyék ma-
gukkal ezt az igényességet, ezt a 
lelki töltöttséget, ezt a máskép-
pen gondolkodni tudást. A szép 
gondolatok mind erkölcsileg, 
morális szempontból, az életük 
értékesebben megélhetéséhez 
szükséges.
- Március 6-án a XIV. Kárpát 
- medencei Magyar Középisko-
lai Arany János Balladamondó 
Verseny pénteki napján „ADA-
GIO” címmel gála estet mutat-
nak be Ön és művésztársai. Mi-

ért lesz különleges ez az este? 
Mit tudhatunk erről a produk-
cióról?
- A XIV. Kárpát - medencei 
Magyar Középiskolai Arany 
János Balladamondó Ver-
seny tiszteletére kibővítjük az 
„ADAGIO” műsort Arany Já-
nos alkotásokkal. 
A magyar költészet klassziku-
sait, költőit idézzük meg élő-
ben, olyan zenészek kíséretével, 
akik a népzene, a jazz muzsika, 
vagy akár a klasszikus muzsika 
elemeivel rá tudják hangolni az 
embereket a versekre. 
Azért is találó ez a cím, az 
„ADAGIO” ami egy kényel-
mes, csendes tempóra utal, 
mert kényelmesen és nyugod-
tan hangolódunk rá a költői 
gondolatokra. 

„Úgyy goonnnndoloooom,, hoggy a kkköltészzzet 
ééss a kkööltttőőkkk olyyyaann vaaráázslattttal, oolyan 

fajttaa mmműűűűvészzzzettttell bbírnakkk, amirre 
minddeennnkkéééppeeeen sszüükkségüünk vann.”

NNNAGGYYKKŐRRRRÖSS VVÁÁROSSS ÖNNKKOORMMMMÁNNYYZZAT 

KKÉPPVVISSEELŐŐ-TEEESTTÜLLEETÉÉÉÉNEEKK

220200. FFEBRRRUÁÁRR 113-I ÜÜÜLÉÉSÉNN AAAALKOOTTOOTT 

RRENNDEEELETTEEII

•  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete Nagykőrös 
Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

• Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete Nagykőrös 
Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

• Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2020. (II.14.) önkormányzat rendelete a lakbérek 
mértékéről szóló 20/2010. (XI.26.) önkormányzati ren-
delet módosításáról

• Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő–testületének 
4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete Nagykőrös 
Város Önkormányzat Képviselő - testületének az in-
tézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 
36/2011. (V.27.) önkormányzati rendeletének módosí-
tásáról

• Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő–testületének 
5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete Nagykőrös Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás intézményi 
térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról

NAGYKŐRÖS, 2020. február 14.
Dr. Nagy Lajos 

jegyző

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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Hirdetés

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

ingyenes tájékoztató kiadvány

Kiadja: 
a 2.9./409-1/2006. nyil ván tar-

tás ba vételi szám alapján Nagy-
kőrös Város Önkormányzata

Kiadó címe: 
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
Fejléc: Sári Zoltán © 2005

Nyomdai munkák: 
Magyar Közlöny Lap- és 

Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: 

Papp Tibor ügyvezető
Web: www.mhk.hu

Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent 
írások, képek, illetve 
bár milyen tartalom 

utánközlése csakis kizárólag 
a Szerkesz tőbizottság vagy 

a jogtulajdonos engedélyével 
történhet.

Lapzártánk időpontja: 
hétfő 12 óra.

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

4799 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

GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

2020. február 24-től 

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Kecskeméti út 18. 

Tel.: 53/350-182

2020. március 2-től 

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.

O R V O S I  Ü G Y E L E T  T E L E F O N  S Z Á M A :  5 3 / 3 5 0 - 3 7 7

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2020. MÁRCIUS HÓNAP

KÉPVISELŐ NEVE FOGADÓÓRA NAPJA HELYE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

2020. március 5. (csütörtök)
13.00 órától

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

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester 
1. számú választókerület

2020. március 23. (hétfő)
16.00 órától

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

Nagy Balázs 
alpolgármester 
8. számú választókerület

2020. március 12. (csütörtök)
14.30-15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 11. szoba)

Sohajda Márk  
települési képviselő 
2. számú választókerület

2020. március 25. (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. március 10. (kedd)
15.30 órától

Nagykőrösi Humánszolgáltató 
Központ (Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor  
települési képviselő 
4. számú választókerület

2020. március 11. (szerda)
16.00-17.00 óráig

Nagykőrös, 
Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna  
települési képviselő 
5. számú választókerület

2020. március 9. (hétfő)
16.00-17.00 óráig

Nagykőrös, 
Arany János utca 35. – 
Idősek Klubja 

Illés Sándor  
települési képviselő 
6. számú választókerület

2020. március 19. (csütörtök)
17.00 órától

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

Sebestyénné Angyal 
Zsuzsanna 
települési képviselő 
7. számú választókerület

2020. március 11. (szerda)
17.00 órától

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

László Ferenc 
települési képviselő

2020. március 2. (hétfőn)
15.00 órától

Nagykőrösi Arany János Kulturális 
Központ emelet
(Nagykőrös, Szabadság tér 7.)
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját, barátait

a Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium Szülői Közössége 

által szervezett jótékonysági

HÓVIRÁG-BÁLRA

Időpontja: 2020. március 7. 19 óra

Helye: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium

Nagykőrös, Ceglédi út 24.

Zene: Kecskeméti Dénes és zenekara 

Vacsorajegy ára: 3.900.- Ft/fő

Támogatójegy ára: 500.- Ft/db

Menü:

A menü: előétel: Fahéjas, dióval töltött sült alma,    

 főétel: Kolozsvári töltött káposzta

 sütemény: Tiramisu tányérdesszert

B menü: előétel: Fahéjas, dióval töltött sült alma,

  főétel: Kecskeméti barackos csirkemell, sajttal, 

sonkával töltött sertés borda,steak burgonya, rizi-bizi  

 sütemény: Tiramisu tányérdesszert 

C menü:  előétel: Fahéjas, dióval töltött sült alma,

  főétel: Rántott gomba, rántott sajt, rántott karfiol, 

tartármártás, steak burgonya, rizi-bizi 

 sütemény: Tiramisu tányérdesszert

A vacsorajegy a Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

titkárságán 2020. március 2-ig megvásárolható 

Tel: 06-53-351 922 

Amennyiben módjában áll, kérjük, támogassa 

a rendezvényt tombolatárggyal.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Szülői Közösség vezetősége

„Már egészen kicsi koromban, általános iskolában írogattam. Persze, 
akkor még nem regényeket, hanem például meséket, versikéket.”

2020. február 21-én ven-

dégünk volt Fábián Janka, 

Aranykönyv-díjas írónő, aki 

az Arany János Közérdekű 

Muzeális Gyűjteményben  

tartott 18.00 órától író-olva-

só találkozót.

Életéről, munkásságáról kér-

deztük.

‒ Hogyan jött az az ötlet, 

hogy írói pályára lépjen?

‒ Már egészen kicsi korom-

ban, általános iskolában íro-

gattam. Persze, akkor még 

nem regényeket, hanem 

például meséket, versikéket. 

A regényírás ötlete először 

egyetemista koromban fo-

galmazódott meg bennem, 

de akkor még éveket vártam, 

hogy valóban belefogjak. 

Anyagokat, ötleteket folya-

matosan gyűjtöttem, de csak 

jó tíz évvel később, 2007-ben 

kezdtem hozzá az első regé-

nyem írásához.

‒ Melyik könyve áll legköze-

lebb a szívéhez?

‒ Mindig az, amelyiken ép-

pen dolgozom.

‒ Miért döntött úgy, hogy 

írói álnevet használ?

‒ Elsősorban a nagymamám-

nak szerettem volna emlé-

ket állítani, mivel az ő nevét 

használom. De az is szándé-

komban állt, hogy elválasz-

szam a tanári és az írói tevé-

kenységemet, hiszen akkor 

még a tanításból éltem.

‒ Mi a hobbija? Mi a ked-

venc időtöltése?

‒ Teljesen átlagos dolgokkal 

foglalkozom: olvasok, zenét 

hallgatok, utazom, és a ku-

tyámat sétáltatom.

‒ Ki a kedvenc írója?

‒ Nem tudnék egy nevet ki-

választani, de mindenképpen 

megemlítem Gárdonyi Géza, 

Szabó Magda, Ken Follett és 

Philippa Gregory nevét.

‒ Mennyi időt vesz igénybe 

egy történelmi regény hátte-

rének kutató munkája?

‒ Hónapokat az írás megkez-

dése előtt, de írás közben is 

folyamatosan kutatok.

‒ Hogy viseli a kiskutyája a 

hosszú utakat, író ‒ olvasó 

találkozókat?

‒ Mangó nagyon szeret utaz-

ni. Ő egy mopsz, így nem túl 

nagy a mozgásigénye, elvan a 

kocsiban. Igazából az a fontos 

neki, hogy velem legyen. Ba-

rátságos, szobatiszta és csen-

des, nagyon jól viselkedik a 

találkozók alatt.

 Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központ
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A pályázatra tavaly rekordszá-
mú alkotás érkezett, közel 170 
darab, melyek településünk jel-
legzetességeit, értékeit tükrözik. 
Február 13-án, a testületi ülés 
keretében került sor a közönség-
díjasok jutalmazására, akik okle-
velet és ajándékutalványt kaptak. 

A díjakat dr. Czira Szabolcs 
polgármester adta át. 
Eredmények: 
„Virágos Nagykőrösért” téma-
körön belül:
• Ifjúsági kategóriában: Farkas 

Ferenc Szabolcs, Méh a virá-
gon című pályamunkájával. 

• Felnőtt kategóriában: Vincze 
Miklósné, Orgonaágyból ki-
magasló című alkotásával. 

„Összefogással az élhetőbb kör-
nyezetért” témakörön belül:
• Ifjúsági kategóriában: Török 

Zita, Az összetartó család fő-
nöke című munkájával.

• Felnőtt kategóriában: Sós Sán-
dorné, Megérdemelt pihenés 
című fotójával.  

„Nagykőrös természeti érté-
kei” témakörön belül: 
• Ifjúsági kategóriában: Bognár 

Fanni, Aranyozott Nap című 
pályamunkájával.

• Felnőtt kategóriában: Palota-
iné Grónai Éva, Zsákmányra 
várva című fotójával.

„Nagykőrös épített értékei, 
műalkotásai” témakörön belül:
• Ifjúsági kategóriában: Foga-

rasi Fanni Erzsébet, Pavilon 
ősszel című alkotásával.  

• Felnőtt kategóriában: Némedi 
Edit, Nagykőrös gyöngyszeme 
című munkájával. 

Gratulálunk a díjazottaknak!

Átadták a „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” 
Fotópályázat közönségdíjait

2020. február 15-én, Somogy-

jádon rendezték a kadet kor-

csoport részére az országos 

minősítő versenyt 209 induló 

részvételével.

Egyesületünket 4 fő képviselte, 

Szendrei Boldizsár, Marjai Le-

vente, Marjai Attila és Fehér 

Marcell személyében.

A következő eredmények szü-
lettek: 92 kg Marjai Attila 2. 
hely; +110 kg Fehér Marcell 1. 
hely. 
Leventének és Boldizsárnak saj-
nos most nem sikerült helyezést 
elérniük. 
Márciusban lehetőségük lesz a 

fiúknak javítani.
Hajrá Kőrös! Hajrá Birkózás!

Február 8-án, szombaton Abony-

ban került megrendezésre a Ko-

máromi Gép Kupa meghívásos 

szabadfogású verseny. A közel 250 

induló közül 12 nagykőrösi volt. A 

12 versenyzőből 11-nek ez volt éle-

te első versenye, ettől függetlenül 

nagyszerűen helytálltak, hiszen 

8-an éremmel térhettek haza. 

 Eredmények:

Gyermek 2. korcsoport: Petrák 

Dávid 2. hely; Bacsó Zalán 3. 

hely.

Gyermek 1. korcsoport: Háder 

Noel 2. hely; Sáfár Zalán 2. hely; 

Faragó Antal 3. hely.

Diák 2. korcsoport: Fritschek 

Zsolt 2. hely; Zatykó Dominik 5. 

hely; Balogh Viktória helyezetlen.

Serdülő leány: Balogh Nikolett 4. 

hely; Balogh Nóra 5. hely. 

Serdülő fiú: Kiss Dér Dávid 3. 

hely; Lendér Dániel 3. hely.  

Nagy gratuláció a gyerekeknek! 

Így tovább! 

Köszönjük a szülők nagyszerű 

hozzáállását!

Nagykőrösi Birkózó Egyesület

Kadetjeink is 
megkezdték a szezont

Komáromi Gép Kupa

Híreinket, képgalériáinkat 
kövesse nyomon továbbra 
is az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook közösségi 
oldalainkon,
valamint a 

www.nagykoros.hu 
városi honlapon!



15XV. évfolyam, 9. szám • 2020. február 28.

Ebben nem Jégtörő Mátyás, 

hanem Dobos László segített a 

Sólymoknak… 

Nagykőrösi Sólymok KE – 

Salgótarjáni KSE 78-69 (25-20, 

17-15, 15-22, 21-12)

Sólymok: Dobos László 23, 

Lakosa Ákos 20, Fehér Péter 

15/6, Molnár Miklós 5/3, Jókai 

Mátyás 4, Bartos Bálint 4, La-

katos Péter 4, Mácsai Károly 

3, Mester Márk, Csukás Attila, 

Kónya Levente, Petrás Vajk; 

Edzők: Lakosa Zsolt, Kovács 

Sándor

/NB1/B, Piros csoport, Alap-

szakasz – 21. forduló/

Egy szusszanásnyi szünetet 

követően, február 22-én, hazai 

mérkőzéssel folytatódott a baj-

nokság az NB1/B-s nagykőrösi 

kosarasok számára, akik az 5. he-

lyen álló Salgótarjánt fogadták… 

Chris Viqueira továbbra is 

sérült, Tóth Márkra és még La-

kosa Zsoltra sem számíthatott 

az együttes ezen a meccsen, Fe-

hér Péter pedig betegen vállalta 

a játékot, de végre újra soraik-

ban köszönthették Dobos Lász-

lót, aki 2018 áprilisában lépett 

utoljára pályára a Sólymoknál. 

A 219 cm magas Dobos szenzá-

ciósan tért vissza! Természete-

sen nem egyedül nyerte meg a 

meccset, de rendkívül sokat tett 

hozzá, hogy megszülessen a na-

gyon várt győzelem, ám a sikert 

a csapat harcolta ki, mindenki 

nagyon akart és óriási szívvel 

játszott.  Laci mellett nagysze-

rű egyéni teljesítményt nyújtott 

a hatalmasat küzdő „motor”, 

Lakosa Ákos, akit szintén nem 

tudtak semlegesíteni, és passzai 

is aranyat értek. Fehér Péter lé-

lektanilag fontos pillanatokban 

elsüllyesztett két triplája is sors-

döntőnek bizonyult. De győze-

lem a csapat érdeme, és persze a 

lelkes szurkolótáboré.  

A nagyszerű hangulatú meccs 

szünete is kínált programot. 

Tombolasorsolásra került sor, a 

nagykőrösi Pizza Pont és Gyros 

Pont jóvoltából, és egy látványos 

bemutatóra is, Bartus Emese és 

Pap Veronika, a Ceglédi VSE 

Fit-Kid szakosztályának ver-

senyzői előadásában. Bartus 

Emese a „Nagykőrös Város Év 

Sportolója 2019.» cím tulajdo-

nosa Ifjúsági női kategóriában. 

A Sólymok következő hazai 
mérkőzésének időpontja: 2020.
március 8. 17.00, ellenfél a Va-
sas Akadémia

*****
Elismerő tapsot kapott és meg 

is dolgozott érte a Sólymok U20-
as csapata is szombat este…

Zárszóként, a 100. pontot, a 
mezőny legjobbja, Bartos Bálint 
(30/15 pont) szerezte egy gyö-
nyörű triplával.

U20: Nagykőrösi Sólymok 
KE – Beszterce KK 100-76 (30-
15, 16-24, 24-13, 30-24) 

*****
A Nagykőrösi Sólymok KE 

híreit, eredményeit, részletes 
beszámolókkal, 

a www.nagykorosisolymok.
hu és a www.facebook.com/

nagykorosisolymok/ oldalon 
követhetik nyomon.

NSKE

0-0-ás eredménnyel zárult a 2020-as esztendő első felnőtt 

bajnoki mérkőzése Nagykőrösön. Az Abony elleni derby ren-

geteg helyzetet hozott, (és sok nézőt!) Szerencsés Attila kapu-

sunk azonban lehúzta a rolót. A második 45 percben közelebb 

álltunk a győzelemhez, azonban a legnagyobb ziccereink is 

kimaradtak, így „csak” egy ponttal gazdagodtak Petrezselyem 

István fiai. Folytatás idegenben az Újszilvás csapata ellen, több 

visszatérő játékossal megerősödve! Előre a győzelemért!

Hajrá Nagykőrös, hajrá Kinizsi!

 Sohajda Márk

Kinizsi felnőtt: értékes döntetlen 
hazai pályán

Sólymok: Megtört a jég!

Nagykőrösi székhelyű 

széles termékskálával

rendelkező gépgyártó 

felvételre keres

lakatos szakmunkást, 

betanított vagy 

betanítható dolgozót.

Szakmai fejlődési 

lehetőség.

Jelentkezni lehet 

az 53/550-280-as 

telefonszámon. 

Hirdetés

Nagykőrösi Sólymok KE – Salgótarjáni KSE 1 /fotó: NSKE/
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A Nagykőrös táblától a Gaál kas-

télyig tervezett kerékpárút kivi-

telezési szerződését írta alá dr. 

Czira Szabolcs polgármester a 

városunk képviseletében és Sza-

badszállási Mihály ügyvezető a 

kivitelezést végző cég képvise-

letében. Erre a kivitelező kivá-

lasztására kiírt közbeszerzési 

eljárás lezajlását követően ke-

rülhetett sor.

Lapunk információi sze-

rint jelenleg a kiviteli tervek 

készítése és engedélyeztetése 

van folyamatban, és előre lát-

hatóan áprilisban kezdődhet-

nek meg a kivitelezési mun-

kák. 

 Az aktuális és hiteles infor-

mációkról lapunk természete-

sen folyamatosan beszámol.

Nagykőrösre érkezett a PAKS 
II. interaktív tájékoztató kami-
on, mely számos érdekességgel 
várta az érdeklődőket. A kiál-
lítást megtekintette dr. Czira 
Szabolcs polgármester is, aki 
lapunknak elmondta: 

Nagyon értékes kiállítási anyag 
érkezett városunkba, amelyekből 
hiteles információkat kaphatunk 
a PAKS II. projektről és az atom-
energiáról. Az érdekesen bemuta-
tott tényszerű információk - úgy 
gondolom - minden generációnak 
megragadják a figyelmét, a diá-
koknak akár rendkívüli fizikaórát 
is jelenthet. Nagykőrös, zöld város 

az ország szívében, a magunk ré-

széről mindent elkövetünk, hogy 

zöld energia hasznosuljon minél 

több helyen a városban, úgy gon-

dolom, egy ilyen értékes kiállítás 

is közelebb visz mindenkit, hogy 

felhívjuk a figyelmet az energiatu-

datosságra.

 A három nap során előre 

egyeztetett időpontokban szá-

mos iskolai csoport tekintette 

meg a kiállítást, de egyéni lá-

togatókat is szeretettel vártak a 

Ceglédi úton, a Csónakázó-tó-

val szemben.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT 
TARTOTT A NIF ZRT. 

A 441-ES SZÁMÚ FŐÚT 
KECSKEMÉT ÉS NAGYKŐRÖS 

KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK 
MEGÚJÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN

 2020. február 20. 15 órai kezdettel került megtartásra 

Nagykőrösön az Arany János Kulturális Központban a 

„441. számú főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös sza-

kasz fejlesztésének előkészítése, környezeti hatásta-

nulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv 

készítése” elnevezésű előkészítési projekt engedélyezési 

terv készítési fázisában megtartott lakossági tájékozta-

tó, melyben a beruházó NIF Zrt. megbízásából eljáró 

Tervező bemutatta a terveit. A tájékoztatón megjelentek 

feltehették kérdéseiket és megoszthatták észrevételeiket, 

amelyekre a Tervező és a NIF Zrt. képviselői által adott 

válaszokat és magyarázatokat – a helyszíni visszajelzések 

alapján – a lakosság örömmel és megnyugtatólag fogadta 

– tájékoztatta a lapunkat a NIF Zrt sajtóosztálya.

Hamarosan épülhet 
a kerékpárút

Paks II-t bemutató 
interaktív kiállítást 
hoztak városunkba


