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Éljük át közösen 
az örömteli várakozást!

A négy vasárnapból álló adventi id szak 
az örömteli várakozás ideje, 

az emberek karácsonyra, a nagy ünnepre
készülnek. Az elmúlt években már 

hagyománnyá vált a városi 
adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása.

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

XVI. évfolyam 48. szám 2021. november 26.  Ingyenes információs lap

NOVEMBER 27. A VÉRADÓK NAPJA
Először 1954. november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros
véradóknak. Ebből az alkalomból a Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasol-
ta, hogy 1988-tól kezdődően november 27-én legyen A VÉRADÓK NAPJA.

  Szeretettel köszöntjük a nagykőrösi véradókat!

ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

polgármester elmond-

Parknak az építése. Reméljük, hogy – amit 
szeretnétek –, tavasszal ki tudtok nyitni a 

város polgárainak és az ide látogatóknak a 
legnagyobb örömére. Még egyszer gratulá-
lok és sok sikert kívánok.”

kerül elhelyezésre. Szépen sorjában halad a 

nyitni.”
Nézzék meg teljes videónkat az Önkormány-

dalán!
HT



Gyász

A projektben ugyanakkor 441-
est négysávosítják egy 2,79 
kilométernyi szakaszon, ami 
a korábbi sajtóhírek szerint a 

csomópontban az útcsatlako-

alakítanak ki;

lámpával biztosított gyalogát-

MEGEMLÉKEZÉS

ZOLLER LÁSZLÓNÉ
sz.Kapus Rozália 

HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA
„Szívedben nem volt más, 

Csak jóság és szeretet, Isten áldja meg érte a lelkedet.”
Fájó szívvel emlékezünk:

 keresztlányai: Eszter és Erzsébet családjaival.

MEGEMLÉKEZÉS

SOMODI LÁSZLÓ
 HALÁLÁNAK 6. ÉVFORDULÓJÁRA

Feledni valakit, lehetetlen csoda
Mert akit szeretünk, azt nem feledjük soha!

SZALAI ALBERT

nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem.”
DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL !

Gyászolják: felesége, lánya, unokái, testvére, közeli és távoli rokonai, 

Hirdetés
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Újabb 
Ovi-Sport pályák 

létesítésére pályázhat 
Nagykőrös

„Pályázat benyújtása az Ovi-
Sport Közhasznú Alapítvány 
által meghirdetett 2022-
2023-as Nemzeti Ovi-Sport 
Programra” címmel tárgyal-

dr. Czira Szabolcs polgár-

zártánk után, november 25-
én.

Mint arról korábban be-

idén már átadásra került 

 Batthyány utcai óvoda ud-

kerülhet megvalósításra a 

lázs Tagóvoda, illetve a Hét-

HT

jékoztató a 2021/2022 évi téli 

alábbiakban a tájékoztatóból 

tájékoztatása céljából. 

 A Ma-

szeptember 29-én megadott tá-
jékoztatása értelmében 2021. 

Az utak kezelése az alábbiak 

gében:

mentesítés, szükség szerint 

(Cegléd–Kecskemét)

– 4601 j. ök. út (Lajosmizse–Ti-
szakécske) városi átkelési sza-
kasza a Pótharaszti, Kossuth L, 
Szolnoki utak ( 76+500 - 80+663 
km  szelvények közötti része )

– 4601 j. ök. út (Lajosmizse–Ti-
szakécske) 80+663 - 91+000 km. 
szelvények közötti része Nagy-

szükség szerint hóeltakarítás 

utakon végzett munkálatokat 

elágazás közötti szakasza, 
63+480 - 76+500 km. szelvények 
közötti része

– 4613 j. ök. út illetve 4613 j. ök 
út 0+000-4+372 km. szelvények 

zötti része

kunfélegyháza) 0+000 - 1+170 
km szelvények közötti rész a 
Kálvin tér és a kórház közötti 
részen

– 46313 j. MÁV út 0+000-0+952 

Fehér út rendszerben (Hóto-
lás teljes szélességben, szük-

 sáv 

Kiskunfélegyháza 1+170- 
10+220 km szelvények között) 

volt iskoláig.

nok / ún. Sóderes út

Önkormányzat kezelésben 

lárd burkolattal ellátott ön-
kormányzati tulajdonú utak 
hó- és síkosság-mentesítését a 

– a rendelkezésre jogosultak ál-
tal adott utasítás alapján – átla-
gosan 10-20 cm-es hóvastagság 

A gépi és kézi hó-eltakarítás 4-5 
cm-es átlagvastagságnál kez-

1-én lépett hatályba a fás szá-

346/2008. (XII.30.) Korm. ren-
delet 5.§ (2) bekezdése, mely 
szerint parkokban kizárólag 

használható hó- és síkosság-
mentesítésére.

tisztántartásáról, hó- és síkos-

HT

Felkészültek
a téli útüzemeltetési 

feladatokra
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Sajtkrém leves 

Csikós tokány tésztával 

Barackos csirkemell rizzsel 

Palócz leves 

Rácsos meggyes lepény 

Burgonyás kocka 

Csontleves eperlevéllel 

Disznótoros Párolt lila 
káposztával 
Párizsi csirkemell 
burgonyapürével 

tésztával 
Sertés pörkölt tésztával 
savanyúság 

 

Csirkeragu leves citrommal 
 

Rakott tészta 
Bakonyi sertés szelet 
galuskával 

48.HÉT – November 29.-December 3. 

Hirdetés

Új parkolóhelyek létesülhetnek 

Most 6 új parkoló hely ke-
-

rösön, a városközpontban. 
Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester „Közcélú parkoló ki-

-
ra utcában” címmel nyújtott 
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Dr. Molnár Erzsébet,  
a Szegedi Tudományegyetem Év Fiatal Kutatója

-

Az Év Fiatal Kutatója Elisme-
-

-
-

Még doktori tanulmányaim 
kezdetén, 2015-ben kezdtem 
el foglalkozni az ún. crimi-
nal compliance témakörrel, 
amely a legtágabb értelem-
ben azzal foglalkozik, hogy 
egy gazdálkodó, vagy állami 
szervezeten belül miképpen 

szempontból is releváns cse-
lekmények elkövetését, illetve 

-
-

gyan lehet hatékonyan felde-
ríteni. E témakörben született 

2021-ben a Nemzeti Közszol-
-

ködve, a Dialóg Campus ki-

amelynek címe: A szervezeten 
-
-
 

Ez a munkám tananyagként 
felhasználásra kerül a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem 
Közigazgatási Továbbképzési 
Intézete által kezelt integritás 
tanácsadó szakirányú tovább-
képzési szakon. A szervezeten 

kriminológiai, valamint kri-

olyan eredményekkel bírnak, 
amelyeket immáron a hazai 

-
mint az ún. integritástudo-
mány is hasznosít, hivatkozik.  

-
-

-
mányomban publikált ered-
mény 

-

A tanulmányom-
ban az addig tudományosan 

-
zatok mellett (pl. pénzmo-

-
tani-dogmatikai érveléssel 

-
-

-
cselekményt, amelyben a ka-
tonai, hivatali vagy gazdasági 

kötelezettségének elmulasz-

más személy által elkövetett 
-

-
lekmény megvalósítását meg-

akadályozhatta volna. Ez a 
-

temi oktatásban is elfogadásra 
került. Kutatási eredményem 

publikált, és az oktatásban kö-

tankönyvekben. 

-

Az egyetemi szabályzat sze-
-

Tudományegyetemmel mun-
kaviszonyban álló, 40. élet-
évét be nem töltött személy 

-
-

nyei, kimagasló publikációs 

munkássága, vagy a hazai 
és nemzetközi tudományos 
életben betöltött szerepe pél-
daként állítható az Egyetem 

alábbi tudományterületeken: 
élettelen természettudomá-

-
mészettudományok, valamint 
a humán- és társadalomtudo-
mányok területén. A 2021-es 
évben kizárólag én kaptam, a 
humán- és társadalomtudo-
mányok területén.

-
tó számomra, hogy a Jogi Kar 

-
temi Tudományos Tanács ér-

-

Tudományos életemmel kap-
-

sem a habilitáció. A habilitációs 

szakmai-tudományos bíráló-
-

képpen arról tanúbizonyságot, 
hogy alkalmas önálló oktatói, 

-
sára, valamint  tudományos 

-
tem Állam- és Jogtudományi 
Karán a habilitáció a docensi 

A habilitációra a doktori foko-

elteltével van legkorábban le-
-

-
men kívül egy attól független 
kutatási területen kell írnom 

-
leg tehát azon a kutatásomon 
dolgozom, amely eredmé-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
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Schanda Tamás miniszter-
helyettes, az Innovációs 
és Technológiai Miniszté-
rium parlamenti és straté-
giai államtitkára is meg-

megemlékezést november 
-

arról kérdeztük a minisz-
terhelyettest: hol tart a Rá-

-

arról, miként érintik váro-
-

ÖH:
iskolafejlesztési programot 
valósít meg a magyar kor-

pontjain mintegy 300 milli-

árd forintot fordít oktatási 
intézmények megújítására” 
– nyilatkozta október köze-
pén. A Ceglédi Tankerület 

-

-
vezett Majthényi-szárnya 
egyik termében leszakadt 
a mennyezet. Ez a keret 
erre az esetre is megoldást 
nyújthat?
Schanda Tamás: Jelenleg 
300 milliárd forint értékben, 

beruházások zajlanak az 
országban az iskola építés, 

-
tén. Ezek a fejlesztések régi 
adósságokat törlesztenek. 
Hiszen az ország számta-
lan területén szükség volt 
arra és szükség van most is 
arra, hogy modernizáljuk a 

hatékonyabb energiagaz-
-

a diákok számára. De ezzel 

be! Látjuk azt, hogy még 
további fejlesztésekre van 
szükség, hiszen mások mel-

-
nak is jár az, hogy korsze-

eszközöket tartalmazó, 
energiahatékony iskolába 

-
ben a magyar kormány, a 
nemzeti-polgári oldal ve-
zetésével folytatni kíván-
ja a megkezdett munkát, 
újabb és újabb döntéseket 
fogunk hozni annak érde-
kében, hogy az országban 
minél több köznevelési in-
tézmény, szakképzési in-

-
tézmény tudjon megújulni.
ÖH: Tehát akkor az reá-
lis lehet, hogy ha a Ceglé-
di Tankerület elkészítteti 
a terveket és tovább viszi, 
akkor ezek megvalósulhat-
nak?
Schanda Tamás: Termé-
szetesen ez reális. A nagy-

hogy európai körülmények 
között, modern oktatási 

-
rastruktúrával és megfele-

a tanulmányaikat. A kor-
-

lesztéseket tovább folytas-
suk, újabb és újabb iskolák 
felújításáról döntsünk.
ÖH: A közutakról a fóru-
mon már esett szó (lásd. 46. 
lapszámunkban írásunkat). 

A vasúti közlekedésben a 
-

nal érinti, várható-e ezen 

megújulás?
Schanda Tamás: A vasút 
fejlesztése a közlekedésfej-
lesztésünk középpontjában 

6000 milliárd forint érték-
ben fognak megújulni vas-

-

a vasútvonalakon közleke-

környezetbarát és verseny-
képességi szempontból is 

– vasút minél nagyobb teret 
hódítson a közlekedés te-
rületén is. Ezért fejlesztjük 
részben a vasúti pályát, a 
vasúti infrastruktúrát, hogy 
gyorsabban, pontosabban 
tudjanak közlekedni a sze-
relvények. És ezért fejleszt-

is, amely az utazási él-
-

-
di követelményeknek meg-

-

biztosítani a magyar vas-
úttársaság számára. Ezek a 
fejlesztések tovább folyta-

-

közlekedés fejlesztése, hi-
szen azokat a vasútvonala-
kat érdemes a leggyorsab-
ban és a legjobb mértékben 
fejleszteni, amelyeknek je-
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-
náltsága.
ÖH: Polgármester úr irá-

gesz tor sága mellett épül a 

Cegléd között – miniszter-

posztot, hogy világító út-
burkolat lesz. Miként látja 
ezt a fejlesztést?
Schanda Tamás: Egy na-

van szó, hiszen a kerék-

egészséges sporttevékeny-
ség, hanem sok ember szá-
mára a mindennapi köz-
lekedést biztosítja. Ezért 
a kerékpárutak fejlesztése 
prioritást élvez a hazai köz-
lekedési fejlesztésekben. 

-
múlt években több mint 

-
párutat építettünk az or-

továbbá kerékpársávokat 
-

ternyi úton. Ez azt jelen-
ti, hogy Magyarországon 
ma sokkal biztonságosabb 
kerékpározni, mint koráb-

az utak. 
-

zötti kerékpárút egy fontos 

– sikeres pályázat után – 
-

tal látjuk el a kerékpárutat, 
amelyik sötétben világít. 
Így az út egyrészt bizton-
ságosabb, másrészt élmény 
ilyen különleges úton köz-
lekedni. Abban bízom, 
hogy sokan fogják használ-
ni ezt a kerékpárutat, amely 

biztonságos és gyors közle-
-

ládok számára kellemes ki-

ÖH: Egyre többen vélik 

magyaroknak. Ez a döntés 
végleg meghatározhatja az 

-
dok sorsát. Ön miként látja 
ezt?
Schanda Tamás: 2022-ben 
a biztonságunkról dön-
tünk. Arról a biztonság-
ról, ami a magyar emberek 
számára különösen fontos, 
hiszen jól látszik az, hogy 

a világban. Ezért fontos, 
hogy olyan vezetése le-
gyen az országnak, amely 
képes megállítani az illegá-

megállítani a bevándorlást, 
amelyik megvédi Magyar-
ország határait, megvédi 
Magyarország szuverenitá-
sát, és nem idegen érdekek 
kiszolgálójává kíván válni. 
Ugyanennyire fontos az is – 
természetesen –, hogy a jár-
vány elleni védekezés kap-

garantálni a magyar embe-
reknek.  A magyar baloldal, 
talán egyedülálló módon 
a világon, a magyar embe-
rek biztonsága ellen poli-
tizált. A magyar emberek 
biztonsága ellen politizált 
akkor, amikor támadta az 

támadta az egészségügyi 
védekezés irányítóit, és 
ami a legfontosabb, támad-
ta az oltásokat, ami azért 

mindannyian, hogy a vírus 

eszköz, az az oltás. Ha a ví-
rust meg akarjuk állítani, 
akkor oltásra van szükség. 

-
ben akarjuk tartani, akkor 
az oltásra van szükség. Ha 
a magyar embereket, a sa-
ját gyermekeinket, a saját 

akarjuk tudni, akkor az ol-
tásra van szükség. És való-

-
tonságunkról is döntünk, 
hiszen jól látszódik, hogy 
a baloldali politikusok fo-

-
tásban, adóemelésben kü-

az elvételében tudnak gon-
dolkozni. Mi pedig egészen 
más politikát folytatunk.  A 
nemzeti-polgári oldal nem 
elvenni szeretne az embe-

nem megadóztatja a vállal-
kozásokat, hanem támogat-

is sikereket érjenek el. Az 
-

nak fontos része, hogy a 
rezsidíjakat is meg kell vé-
deni, hiszen támadás alatt 

-

részben pedig a magyar 
-

ki-Zay Péter, a baloldal mi-
niszterelnök-jelöltje is arról 
beszél, hogy liberalizálni 

-

akkor az fogyasszon keve-
sebb vizet vagy kevesebb 
gázt, kevesebb áramot. Ez 
egészen felháborító lenézé-
se a magyar embereknek! 

-
nulságot! A nemzeti-polgá-
ri oldal viszont, meg fogja 

eredményeit, meg fogja 
-

mányzásnak az eredmé-

azokat a támogatásokat, 
amelyek a gyerekvállalás-

fogja védeni minden ma-
gyar ember munkáját.
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Hirdetés
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I H
.

Mikulás
Jöjj el hozzánk, várunk 

rád…

kisiskola
(Kálvin tér 11.)

.

Tél
Ha ha ha havazik kisiskola

(Kálvin tér 11.)

Farsang
Itt a farsang áll a bál!

kisiskola
(Kálvin tér 11.)

Tavasz
Süss fel nap!

kisiskola
(Kálvin tér 11.)

Húsvét 
Hová mégy te kis 

nyulacska?

kisiskola
(Kálvin tér 11.)

Az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése érdekében
 – megújult formában és tartalommal – ismét elindítjuk hagyományos 

 programunkat. 

JUDO EREDMÉNYEK

Az elmúlt hetekben – váltakozó 
sikerrel – több helyszínen is 

részt. 

zett, míg 

ezüstérmet szerzett. Bronzérem-
mel zárt 

mindannyian az ötödik helyen
végeztek. November elején is-
kolai színekben az egyesület két 

szágos Bajnokságán. A több év 
kihagyás után kemény felkészü-

 a Pécsi Tudományegyetem 
színeiben remekül küzdve négy 

jobbnak bizonyult nála. 
 az Állatorvostudományi 

Egyetem színeiben a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel. Az 
elmúlt hétvégén mindkét napon 
a távoli Zalaegerszegre utaztak 

 szerepelt a legjob-
ban, aki elcsípett egy ötödik he-
lyezést, viszont 

, és 
helyezetlenül zártak a legjob-

babér. A szintén zalaegerszegi 

 helyezetlenül végez-

folytatódnak az óvodás mozgás-

a több csoportos tanfolyamok 

folyamatosan lehet jelentkezni.
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Arany-Nap a Múzeumban

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

Arany János és 
-

-
-
-

-

-

-

The ShowK

Hamarosan elkészülhet a Szabolcs 
és Álmos utcák aszfaltozása!

-

Nagy Balázs alpolgármester, 

is megtekintette az útépítést, 
az ott dolgozó szakemberek-

 
végezni kell az aszfaltozással 

-

-

-
-

-

-

-

November 17-én tárgyalta Nagykő-
rös Város Önkormányzat Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottsága Molnár 
Dezső bizottsági elnök „Forgalmi rend 
változtatására irányuló javaslatok” című 
előterjesztését. 

A szakbizottság támogatta a lakossági 
igényeket, a közútkezelői javaslattal ösz-
szhangban elfogadták a Fogarasi utca 
forgalmi rendjének módosítását és el-
rendelték a lakó pihenő övezet táblák 
kihelyezését. A Gyopár utca forgalmi 

rendje is módosul, a 18 számú ingatlan-
tól a 40/A-ig 30 km/h sebességkorláto-
zás tábla és Vigyázz gyalogos figyelmez-
tető táblák kihelyezése történik meg. 
Az Aulich és Knézich utcákban 30 km/h 
sebességkorlátozás tábla kihelyezésére 
fog sor kerülni. 

A szakbizottság átruházott hatáskörben 
döntött a forgalmi rend változásokról. A 
táblák kihelyezése a héten megtörténik 
a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. által.

HT

FORGALMI REND VÁLTOZÁSA 
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Márton-nap

A Názáret Római Katolikus Óvoda Halacska csoportja Szent Márton történetét elevenítette meg november 12-én a Szent 

 
 

A múlt heti, Salgótarján elleni 

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
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Hirdetés

Lakossági elektronikai hul-

10150 kg elektronikai hulladék 

KÖSZÖ NE T  

                               HT
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IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja:

a 2.9./409-1/2006.
nyil ván tar tás ba vételi szám

Önkormányzata
Kiadó címe:

Szabadság tér 5. 
Tel.: 53/550- 300 
fax: 53/351-058

E-mail:
tanacsado@nagyko ros.hu

Szapora István, 

Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák:

Web: www.mhk.hu

ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent 

bár milyen tartalom 

történhet.

HirdetésHirdetés

• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtudás,

• automata gépek karbantartásában, karbantartás
szervezésében szerzett tapasztalat

• karbantartási utasítások és tervek készítésében
szerzett tapasztalat

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
2021. 11. 22-TŐL

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR 
NAGYKŐRÖS, BICZÓ G. U. 2. 

TEL.: 06/53-351-014
2021. 11. 29-TŐL

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR 
NAGYKŐRÖS, CEGLÉDI ÚT 7/B. 

TEL.: 06/53-353-598
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.

• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret

• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag

Hirdetés

Hátmasszázs, 
nyirokdrenázs, lábápolás,

ha fáj-, ha dagad-,
ha nehezen boldogul,
vagy csak jól esne 

Várom szeretettel
a segíteni akarás szándékával!

Minden alapkezelés
4500ft/alkalom

Az első alkalom 50% kedvezmény
Időpont-egyeztetés:
+36 20 260 5080

Hende Kati
Nagykőrös, Balla Gergely u. 15.

Az Eviosys Csoport tagja.

Az Eviosys Csoport tagja.

Hirdetés

•
• •

• •

Amit kínálunk:

Hirdetés

Az Eviosys Csoport tagja.
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x

November 17-én rendezték meg Cegléden a McDonald’s Fair Play 

Ezzel a kiváló eredménnyel a csapat magabiztosan várhatja a tava-



14 Önkormányzati Hírek

Hirdetés

(Képeink illusztrációk, 2020-ban készültek)

A hagyományokhoz híven, eb-

-

-
-

-

Nagy Balázs alpolgármester 

-

-
-

-
-

-

-

-

 
Jótékonysági  
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Én már óvodás vagyokÉn már óvodás vagyok  IV.  IV.
 

-

Alsó sor: 

-

-

-

-

-

-

Alsó sor: -

-

-

-

-

-

-

-
-


