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Ingyenes információs lap

Teljessé válik a névsor
a Hõsök szobra talapzatán
NAGYKÕRÖS GYÕZÖTT! FOLYTATJUK!

Kilenc évtizede hiányzó nevek kerülhetnek fel a Hõsök terén álló
Zala György alkotás talapzatára.
Mint arról lapunk beszámolt,

dr. Czira Szabolcs polgármestert
Balog Zoltán miniszter arról tájékoztatta: „Örömmel értesítem,
hogy egyedi támogatási kérelme

Kitüntették Nagykõrös
Város Év Sportolóit

alapján a Nemzeti Kulturális Alap
2018. évi miniszteri kerete terhére 3 800 000, azaz Hárommilliónyolcszázezer Ft összegû támogatást ítéltem meg 61 NÉV MEGÖRÖKÍTÉSÉRE AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETTEK TISZTELETÉRE ÁLLÍTOTT HÕSÖK SZOBRA
EMLÉKMÛVÖN.”
Az elmúlt másfél évtizedbõl
egyébként jó néhány olyan sikert
sorolhatnánk, amely célok már évtizedek óta úgymond adósságként
lebegtek az egymást követõ generációk feje felett, és dr. Czira Szabolcs polgármestersége idején sikerült elérni azokat. Elég, ha csak
az infrastrukturális elmaradottság leküzdésére – ivóvízrendszer és
szennyvízkezelési rendszer fejlesztésére, a számos földes utca aszfaltozására, a Cifrakert és a Csónakázó-tó megújítására, a vasútállomás
elõtti tér rendezésére vagy a kerékpárutak építésére gondolunk. De
folytathatnánk a sort az 50-es évek
üldözöttei és áldozatai elõtt tisztelgõ
szobor állításával. A felsorolás korántsem teljes, ráadásul folyamatosan bõvül, hiszen a múzeum folya-

matban lévõ megújítása vagy éppen a 2018-as városi költségvetésben célként feltüntetett piactérfejlesztés szintén a város életében kiemelkedõ beruházásoknak számítanak. A városvezetés ígéretek helyett rendre annyit mond, FOLYTATJUK! Aztán idõrõl idõre menetrendszerûen érkezõ eredmények, sikerek
kapcsán újra és újra büszkén mondhatjuk, NAGYKÕRÖS GYÕZÖTT!
Tisztelt Lakosság!
A Hõsök szobra talapzatáról hiányzó személyek neveibõl összeállított, rendelkezésre álló névsort a
város honlapján (www.nagykoros.hu) nyilvánosságra hozva, kérünk mindenkit tisztelettel, tekintsék át, és amennyiben javaslattal
kívánnak élni akár a névsor teljessége, akár a nevek leírásának helyessége vonatkozásában, úgy
ezt tegyék meg 2018. március 15-éig. Javaslatukat, észrevételüket a foepitesz@nagykoros.hu
e-mail címre juttassák el. Kérjük, a
javaslatot hitelt érdemlõen bizonyítani szíveskedjenek.
(i)

MOST MÁR BIZTOS:

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság, 2018. január
29-én kelt határozata alapján, a
2017. évre vonatkozóan ifjúsági
nõi, felnõtt nõi, ifjúsági férfi és
felnõtt férfi kategóriában döntött
„Nagykõrös Város Év Sportolója”

kitüntetõ cím adományozásáról.
2018. február 15-én, a Képviselõtestületi ülés keretében, az elismerõ címeket dr. Czira Szabolcs polgármester úr adta át.
További részletek lapunk
9. oldalán!

Kustár és László
nyíltan Soros György
mellé állt!
Ráadásul 8000 törökkel riogat
az ellenzék!
További részletek lapunk 3. és 11. oldalain…
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Nekünk Magyarország az elsõ!

Nekünk Magyarország az elsõ
– hangoztatta Orbán Viktor
miniszterelnök vasárnap elmondott évértékelõjében.
Jól sikerült ez a 8 év, „jobban, mint ahogy vártuk” – értékelte a 2010 óta tartó kormányzást a miniszterelnök,
úgy fogalmazva: „idõarányosan talán elõrébb is vagyunk,
mint ahogy elterveztük”. Kiemelte, hogy 10 év alatt egymillió munkahely létrehozását vállalták, és már 736
ezernél tartanak; karácsonykor nyugdíjprémiumot fizethettek a nyugdíjasoknak; és
tetõ alá hoztak egy béremelési és adócsökkentési megállapodást.

„Úgy látom, a hibajegyzékkel együtt is, hogy ez a 8 év
nem csak vállalható, de számos eredményére büszkék is
lehetünk” – mondta Orbán
Viktor, azt kívánva Magyarországnak, soha rosszabb nyolc
éve ne legyen.
Orbán Viktor értékelése
szerint a magyar modell mûködik, és azért sikeres, mert
magyarok milliói hisznek benne. „A munkát megbecsülni, a
családokat támogatni, a nemzeti identitást megtartani, a
függetlenséget megõrizni, ez a
jövõ, s ez a jövõ a mienk lehet” – hangsúlyozta. Köszönetet mondott annak a 700 ezer
embernek, aki nem segélybõl,
hanem már munkából tartja el

családját, a munkahelyeket teremtõ magyar vállalkozóknak
és a családalapítás útjára lépett fiataloknak.
Kiemelte azt is, hogy nemzeti kézben van a bankrendszer több mint 50 százaléka, és
nemzeti tulajdonba került a
magyar médiumok több mint
fele. Magyar bankrendszer és
magyar médiumok nélkül
nincs nemzeti függetlenség –
jelentette ki.
A kormányfõ az ellenzékrõl
szólva megjegyezte: állapotukat látva nem mindig hisz a
szemének, értékelése szerint
Magyarország ennél többet
érdemel, s nem érti, azok hogyan tudnak ilyen állapotban
bizalmat kérni, sõt kormányzásra jelentkezni.
Van olyan párt, amelyik
idegenlégióst igazol a listavezetõi székbe, miniszterelnökjelöltnek hívatja magát, pedig
mindenki látja, csak egy
„csõdgondnok”, akinek az jutott történelmi feladatul, hogy
kivezesse az MSZP-t a parlamentbõl – értékelt.
Megjegyezte: a másik baloldali párt rátalál régi gyökereire, és egy volt miniszterelnök
vezetésével „visszavedlik egy
virtigli kommunista párttá”,
aki börtönnel, államosítással,
új rendszerváltással fenyegeti
az embereket, és szellemi tekintetben csak annyit tud
mondani, hogy az egyházak
fogják be a szájukat.
Kitért arra, van olyan párt
is, amelyiknek annyi a monda-

nivalója a világról, hogy lehet
más. „Zseniális meglátás, de
hogy milyen legyen, azt tõlük
aligha tudjuk meg” – jegyezte
meg, kifejtve: õk annyira mások, hogy azt sem tudni, jobb
vagy baloldaliak, nemzetiek
vagy internacionalisták. „Azt
sem tudjuk, ki van bent és ki
van kint, olyan nagy a jövésmenés” – fogalmazott, hozzátéve: a kiváltak alapította pártoknak a nevét sem lehet megjegyezni, mert láthatósági
problémákkal küzdenek és kérészéletûek.
A kormányfõ a legabszurdabbnak azt nevezte, hogy
egy szebb napokat is megélt
nemzeti párt azzal áll elõ „a
mai vészterhes és migránsverte idõkben”, hogy az iszlám az emberiség utolsó reménye.
Nem csoda, ha az országban nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó hangulat
van – vélekedett a miniszterelnök. Azt is leszögezte: „azok
vagyunk, akik azt gondolják,
hogy Európa utolsó reménye
a kereszténység”. (…)
(MTI)
További részletek itt:
http://www.kormany.hu/hu/aminiszterelnok/hirek/nekunkmagyarorszag-az-elso2
A teljes beszéd itt hallgatható
vissza:
https://www.echotv.hu/hirek/
2018/02/18/orban-viktornekunk-magyarorszag-az-elso

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Lénárt Imre Zoltán

Lénárt Zoltán

Halálának 26. évfordulójára

Halálának 1. évfordulójára

Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt
utánad. Múlik az idõ, de a fájdalom nem csitul, szemünkbõl a
könny naponta kicsordul. Örök mosolyod még most is látjuk,
hogy belépj az ajtón még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid,
emléked, örökké szeretünk és nem feledünk Téged.

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
A gyertya az asztalon Érted ég.
A sok fénykép, mely õrzi emléked,
S egy betegség, mely elvette életed,
A bánat, a fájdalom örökre megmaradt,
Mindig velünk leszel, az idõ bárhogy halad.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:

Feleséged és családja

2

Szeretõ édesanyád, húgod és családja
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MIÉRT KELL HERGELNI
AZ EMBEREKET?
KUSTÁR ÉS ZÁGRÁB 8000 TÖRÖK
VENDÉGMUNKÁSSAL RIOGATOTT!
„23 millió román munkavállaló lepi el Magyarországot” –
ugye ismerõs? Ezzel az ordas
nagy hazugsággal riogatta a
2004-es népszavazás elõtt az
embereket
Nyakó
István
MSZP-s szóvivõ. Kustár Tamás
Balázs a legutóbbi testületi ülésen végleg letért a polgári értékrendrõl is és rálépett a szocialista útra, ha jelentkezne, azonnal
felvennék az MSZP-be, tárt karokkal várnák. Tényleg elérte a
mélypontot Kustár, aki ezek
után bemondta, hogy szerinte
majd ide jön 8000 török
migráns, és a csúcs az volt,
hogy ezek után még nem szavazza meg azt a dr. Körtvélyesi
Attila által készített elõterjesztést, melyben a Soros-terv elutasítása szerepel. Ez a kétszínûség
a kaméleonizmus egyik agreszszív fajtája lehet, mely bukott
alpolgármestereket támad meg.
Zágráb Nándor úgy tûnik, hasonló körben mozog, mint Kustár, lehet elõzetesen egyeztették
is a dolgot, csak Zágráb legalább
megszavazta a Soros-terv elutasítását. Kustár Tamás Balázs ma-

gát járatta le ismét, ugyanis a
megszavazott határozat értelmében errõl Orbán Viktor miniszterelnököt is tájékoztattuk,
így a kormányfõ is értesülhetett
az újabb árulásról.

Mi is történt
konkrétan
a testületi ülésen?
1. Kustár teljesen feladta a
harcot a józan ésszel vívott
csatában
A bukott alpolgármester elõször is kijelentette, hogy számára Navracsics Tibor EP-képviselõ a leghitelesebb, és nem kell
komolyan venni a Soros-tervet,
mert õ nem is tud róla, hogy
lenne. Ami ezután jött, arra még
a legfelkészültebbek sem számítottak, Kustár elmondta: „néhány év múlva lesz egy meglepetés, ez még nem nyilvános,
néhány ezer, nem keresztény
ember a környékünkre meg fog
jelenni. Már folyamatban van
egy ilyen, polgármester úr még
nem tud róla. Ez még nagyon
szûk körben folyik… lesz betelepítés, több ezerrõl van szó”.

Gyász
Pozsár Ferenc (1955)
Halasy Istvánné sz. Maszigyenka Mária (1921)
Pintér Ferencné sz. Boldizsár Ilona (1942)
Szûcs Dénesné sz. Karai Katalin Éva (1941)
Kállai Lászlóné sz. Kakulya Irén (1931)
Kiséri Balázs (1937)
Uj Mihály (1944)
Máté Imre (1949)
Keresztúri Istvánné sz. Pavolek Irén (1946)
Dobos Ferencné sz. Körtési Franciska (1924)
Bencsik István (1933)
Szenczi Istvánné sz. Kiss Ida (1928)
Szõke Péter Pál (1948)
XIII. évfolyam, 8. szám • 2018. február 23.

Itt már tényleg úgy tûnt, hogy
Kustár nagyon elvesztette a fonalat, legközelebb talán UFÓkat, marslakókat vél majd látni,
ezért kezdeményezni fogja,
hogy a vásártérre ûrállomást
építsenek. De itt még nem volt
vége a mesének, mert Kustár lesüllyedt a gyurcsányi mélységbe
és felmondta a DK kampánymondatát: „aki nem él itt, az ne
szavazhasson”.

2.

Zágráb már Kustárnál is
többet tud – hááát igen, mindig „jó”, ha van egy „szakértõ”…
Miután Kustár Tamás Balázs
elõadta a nagy titkot, amirõl
csak õ tud, felállt Zágráb Nándor helyi újjáéledt Jobbik-elnök
és bejelentette, ezt õ is tudja,
igaz, õ még ennél is többet tud.
Így szólt Zágráb, aki úgy tûnik
ebben is „szakértõ”: „Kicsit
pontosítanék és már rögtön értik, mirõl beszélt Kustár Tamás”. Ennél a pontnál igaza
van Zágrábnak, eddig tényleg
nem értettük, amirõl Kustár beszélt, úgy tûnik más sem. Így
folytatja a Jobbikos Zágráb:
„Felmerült annak a lehetõsége,
hogy 8000 török vendégmun-

Képünkön Kustár Tamás Balázs
– mi is a fejünkhöz kaptunk…
kást telepítenek a környékünkre. Akár Nagykõrös vonatkozásában is súlyos fenyegetést
jelenthet” – mondta Zágráb.
„Miért kell hergelni az
embereket?” – kérdezte dr.
Czira Szabolcs polgármester,
ám erre már nem kaptunk választ Zágrábtól.
A végpont viszont egyértelmûen az volt, amikor Zágráb
felszólalását Kustár „magas
röptûnek” nevezte.
Horváth Tibor

„Tiéd a csend és a nyugalom,
Miénk a könny és az örök fájdalom.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

HALASY ISTVÁNNÉ
sz.: MASZIGYENKA MÁRIA
drága Édesanya, Nagymama
2018. február 11-én, életének 97. évében, csendesen elhunyt.
Szeretett halottunkat – végakarata szerint –
a legszûkebb családi körben helyezzük örök nyugalomra.
Emlékét soha el nem múló szeretettel megõrzi:
Lánya: Dévaványai-Halasy Erika Mária
Unokája: Bárdos Erika Anna
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Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:

NEM KÍVÁNUNK
MIGRÁNSOKAT BEFOGADNI!
Kérem, támogassanak bennünket, hogy segíthessünk!
szágunkat a kényszerbetelepítéstõl? Igenis többezer
migránst akarnak ide betelepíteni, városainkba, falvainkba. Tisztázzuk elõször is azt,
hogy a migránsok többsége
nem jó szándékkal jön ide.

Az alábbiakban dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester napirend elõtti felszólalását olvashatják, mely a
2018. február 15-ei Képviselõ-testületi ülésen hangzott el:
52 nap múlva, április 8-án országgyûlési- képviselõ választások lesznek.
Ekkor dõl el, hogy ki fogja irányítani
az országot az elkövetkezõ négy évben. A legutóbbi képviselõ-testületi
ülésen már beszéltem arról, hogy a
kormány intézkedései hogyan érintették a magyar állampolgárok életét.
Gondoljunk csak a béremelésekre,
az életpálya modellre, vagy a nyugdíjakkal kapcsolatos döntésekre, a
családi adókedvezményre, és még
sorolhatnám. Most olyan problémáról szeretnék beszélni, amely napjaink egyik legégetõbb problémája,
és nem csak társadalmi csoportokat, hanem minden egyes magyar
állampolgárt, köztük minden nagykõrösit is érint. A kérdés pedig

úgy hangzik, hogy el tudjuk-e
fogadni az idegen bevándorlókat, vagy megvédjük az or4

Amit a nyugati országoknál is láthattunk, súlyos következményekkel jár
az õ betelepedésük. Mire is gondolok? Növekvõ terrorveszély, emelkedõ segélykifizetések, kulturális
térhódítás, dolgozni nem akarás,
valamint családegyesítés címén
egyre több és több migráns hozzátartozó betelepítése az adott országba. Köszönjük, de Magyarország ebbõl nem kér! A Nemzeti Konzultáción elég egyértelmûen elmondták a magyarok, köztük a nagykõrösiek – vagy akár gondoljunk a népszavazásra is-, hogy köszönjük, nem kérünk belõle. Nem kívánunk

migránsokat befogadni!
A migránsok elleni legjobb védekezõ
eszköz, ahogyan láthattuk, és az elmúlt idõszak is bebizonyította, a
kerítés. A kerítés, amely tárgyiasult
formájában egyféle szimbólumként
is megvédi az országot. Igenis segít
megakadályozni, hogy minél több
migráns, minél több illegális személy
átlépje a magyar határt, és akár országon belül ellenõrizetlenül járkáljon, vagy bármiféle szándékkel itt legyen az ország területén. Amíg a Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök kormányozza az országot, a
kerítés állni fog, ahogy azt többször egyértelmûvé tettük. Megvédi
a magyar embereket. A STOP Soros
törvénycsomag, mely beterjesztésre
kerül az Országgyûléshez, is ezt a

célt fogja szolgálni. Magyarország, a
magyarok, köztük a nagykõrösiek javát. Az ellenzéki pártok már többször
kimondták, megengedték, hogy a
migránsok betelepüljenek. Az iszlámot tartják az utolsó lehetõségnek
vagy mentsvárnak és a kerítést lebontanák mindenképpen. A kormány számos olyan intézkedést vezetett be, amivel az egyes társadalmi
csoportokat segítette, viszont ez egy
olyan lépés volt, amivel megvédtünk minden magyar embert. Ápri-

lis 8-án arról döntünk, hogy a
biztonságot nyújtó kerítés állni fog, vagy lebontják. Április 9én továbbra is állni fog-e ez a kerítés,
vagy ha az ellenzéki pártok gyõznek,
elkezdõdik a kerítés lebontása, és a
kényszerbetelepítés. Akkor több ezer
migránst telepíthetnek be a városokba, falvakba, köztük akár Nagykõrösre is.

Kérem, hogy február 19-tõl
aláírásukkal is támogassák a
Fidesz és KDNP közös jelöltjét, Földi Lászlót, hogy együtt
védhessük meg Magyarországot. Együtt védhessük meg a
nagykõrösieket a migránsoktól, az
idegen bevándorlóktól. Önök nélkül ez nem sikerülhet. Ha Önök
nem támogatnak és segítenek, akkor
nem fogjuk tudni megvédeni az országunkat és a jövõnket és nem fogjuk tudni megvédeni az eredményeinket, melyeket közösen értünk el. Arra
kérem Önöket, hogy segítsenek
bennünket továbbra is, hogy biztonságban élhessünk!

Köszönöm szépen
a figyelmet!

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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EZ FELHÁBORÍTÓ!

A nagykõrösi Jobbik elnöke NEM kért bocsánatot
a nagykõrösiektõl!

Több facebookos bejegyzésben is „butának” nevezte
Zágráb a nagykõrösi embereket
Zágráb Nándor, a nagykõrösi Jobbik régi-új elnöke
még mindig butának tartja a
nagykõrösieket, úgy tûnik
elfelejtette, hogy „magas ember nem bújhat el alacsony
fûben” – a sorozatos hazudozásai elõl ugyanúgy nem
menekülhet el, mint a sértõ,
bántó, minõsíthetetlen kijelentései elõl. Nagy Balázs
(FIDESZ-KDNP) települési
képviselõ éppen ezzel kapcsolatban a február 15-ei testületi ülésen fordult Zágráb-

hoz, így üzent Zágrábnak:
„A facebookon találtam egy
bejegyzést, ami Nagykõrös
lakosságát nagymértékben
sértegeti. Azt írja, Földi
László már csak a „legbutább szavazókra” számíthat.
Egy másik bejegyzésben pedig azt írja, hogy a „legbutábbak és az anyagilag érdekeltek szavaznak már csak a
Fideszre”. Ön hogy veszi a
bátorságot képviselõ úr erre? Most kicsit keményebben
fogalmazok, ön hülyének né-

zi Nagykõrös lakosságát,
mert azt állítja, hogy aki a
Fideszre szavaz, az buta és
hülye. Azért mert ön nem
nagykõrösi, hiába lakik már
évek óta Nagykõrösön, nem
érzi nagykõrösinek magát
ezek szerint, és leminõsíti a
nagykõrösieket, buta embereknek nézi õket. Ezek után,
nem értem, hogy van bátorsága itt ülni mellettünk. És
azt mondja, a nagykõrösi lakosságot képviseli. Hogy
képviseli ön a nagykõrösi lakosságot, ha közben hülyének nézi õket?” – kérdezte
határozottan Nagy Balázs
képviselõ.
Zágráb kitérõ válaszában
természetesen nem kért bocsánatot, helyette rákontrázott és megismételte, hogy
„ezt már csak a legbutábbak
veszik be”. Vagyis megerõsítette, hogy továbbra is butának tartja a nagykõrösi vá-

Köszönet ...
A közelmúltban mentõvel szállítottak Kecskemétre a megyei kórházba rosszullét miatt. A Sürgõsségi
Osztály irányítása után 4 napig az
Invazív Kardiológiai Osztály betege
voltam. Szeretnék gratulálni a Kórház vezetésének a betegek ellátását
maximálisan kielégítõ új részleghez,
ezzel is szolgálva az eredményesebb,
magasabb színvonalú betegellátást.
Köszönetet szeretnék mondani az
SBO és az Invazív Kardiológiai Osztály valamennyi orvosának, az egészségügyi személyzet tagjainak a korrekt és türelmes, elhivatott gyógyításért. Ottlétem alatt fegyelmezett betegellátást tapasztaltam, magas szintû
gyógyító munkát és segítõ készséget
minden egészségügyi dolgozó részérõl.
XIII. évfolyam, 8. szám • 2018. február 23.

Mindezt azért is tartom nagyon
fontosnak, mert ma sajnos az a divat,
hogy a hibákat felnagyítva, alkalmanként eltorzítva szidalmazzák az állami egészségügyet, igaztalanul kritizálva pl. az SBO-n a várakozási idõt
vagy a zsúfolt, valóban felújításra váró osztályokat, kórtermeket, az alkalmanként hiányos ellátást és a vidéki
betegek nem éppen pozitív fogadtatását. Nagykõrösi lakosként most
örömmel jelzem pozitív tapasztalataimat mind az SBO, mind pedig kiemelten az Invazív Kardiológiai Osztály gyógyító tevékenységérõl, ahol
kórházi kezelésem ideje alatt több
nagykõrösi beteggel beszéltem, akik
hasonlóan, maximálisan elégedettek
voltak az ottani ellátással.
Egy gyógyult nagykõrösi lakos

lasztókat, csak szerinte köztük is vannak a „legbutábbak”. Saját magát Zágráb
„szakértõnek”, a választókat
pedig „butának” tartja. A városunkba betelepült Zágráb
Nándor úgy minõsítgeti a helyi polgárokat és igen, saját
támogatóit is, hogy közben a
kutya sem választotta meg õt
képviselõnek, csak Ábrahám
doktor lányát sikeresen kiütötte a testületbõl és elfoglalta a helyét.
Felháborító, hogy Zágráb
bocsánatkérés helyett továbbra is a nagykõrösiekbe
törli cipõjét, durva és közönséges stílusban gyalázza a
helyieket, butának, legbutábbnak és hülyének tartja
õket. Április 8-án errõl a stílusról is véleményt fognak
mondani a Kõrösiek, mert
„magas ember nem bújhat el
alacsony fûben”!
Horváth Tibor

NAGYKÕRÖS VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK
2018. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉN
ALKOTOTT RENDELETEI
Nagykõrös Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
1/2018.
(II.16.) önkormányzati rendelete
Nagykõrös Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésérõl szóló
2/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletmódosításáról
Nagykõrös Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2/2018.
(II.16.) önkormányzati rendelete
Nagykõrös Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésérõl
NAGYKÕRÖS, 2018. február 16.
Dr. Nyíkos Sára s. k.
címzetes fõjegyzõ
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VICCSÁV

Az egyszeri elnök mondja barátjának:
– Tegnap vettem egy új tükröt.
– És milyen?
– Hát ezek a tükrök már nem olyanok, mint húsz évvel ezelõtt.
Azokba még öröm volt belenézni.

Kolping
ruha- és játékbörze!

Elindult
a versenyszezon

Iskolánk 2018. február 27-én
délután 3–5 óra között
ruha- és játékbörzét tart
a tornateremben.
Játékok

●

babaruhák ● gyermekruhák ● nõi és férfi
ingek ● pólók, nadrágok.

A ruhák és játékok INGYEN elvihetõk!
Várunk minden
kedves érdeklõdõt!
Kolping iskola dolgozói

Hirdetés

Birkózóink megkezdték a
2018-as esztendõt. Az elsõ verseny az idén a legifjabbaknak
lett megrendezve Nyársapáton,
ahol 6 nagykõrösi lépett szõnyegre. Hárman még most vettek részt elõször versenyen
és mindannyian nagyszerûen
helytálltak. A helytállás a következõ eredményeket hozta.
Gyermek II. (2011–2012):
30 kg Lencsés Milán 2. hely

Gyermek I. (2009–2010):
28 kg Fritschek Zsolt 2. hely;
38 kg Nagy Lõrinc 2. hely
Diák II. (2007–2008): 63 kg
Szigetvári Bálint 3. hely; 69
kg Kiss Alex 2. hely; Fehér
Milán 3. hely
Továbbra is várjuk az ifjú titánok jelentkezését!! Info.:
06-70/4305-783
Nagykõrösi Birkózó
Egyesület

El akarják happolni
a családok földjeit
az agrárbárók, bárónõk
Mint lapunk beszámolt róla,
a kõrösi gazdák kis földjüket,
mely értékes „kincseket” termel, megvásárolták jogszerûen, és azt gondos gazda
módján mûvelik is. Ennek ellenére perlik õket helyi nagygazdák, hamis fényképeket
küldve a bíróságra arról, hogy
ezeken a kis parcellákon nem
is terem semmi. De bizony terem! Szilva és barack, melybõl a családok megélnek. Az
ügynek van elõzménye, egyszer már csellel sikerrel járt
ugyanez a kör. Lapunk megtudta, hogy három éve az agrárbáró és agrárbárónõ már
megszerzett hasonló módszerrel egy 24 hektáros terüle6

tet Hangácson. Ez egy korábbi – volt meggyes ültetvény.
Ezt a földterületet is mintegy
9 dolgos, ártatlan ember szerette volna megvenni. Ügyeskedéssel elérték a céljukat, az
övék lett a 24 hektár. Most a
családi gazdálkodók összefognak, a per tavasszal lesz. A
fejleményekrõl beszámolunk
Önöknek!
LV
Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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A hét kérdése
A mélypontra süllyedt MSZP neve és logója nem fog szerepelni
a jelölõ szervezetek között az április 8-ai választásokon a Nagykõröst
is magába foglaló választókörzetben?
Ezek szerint nem lesz jelöltje az MSZP-nek Nagykõrösön?
MSZP-s logó nem lesz a nagykõrösiek szavazólapjain?
Hogy lesz így Karácsony-kormány, ha jelöltjük sincs?
Már ennyire szégyellik az MSZP-t, vagy nem volt alkalmas jelöltjük sem?

Tóth Barna is írt a „Tibikém,
hol a konzervgyár, amit ígértetek?!”
kérdéskörben. Köszönjük!
Tóth Barna újságíró dr. Ábrahám
Tibor lapjában, a Heti Hírekben
jegyezte 2018. február 14-én
„Aktuális – Krónika 2017” címû
írását. Az abban tett megszólításra születtek az alábbi sorok.
Tóth Barna azt írta, idézve
szó szerint: „aztat tanácsolom
nékije, hogy kapja mán össze
magát, aztán mög a Heti Hírök
2014. december 23-i lapját,
oszt olvassa mán ee figyelmessen! Mer abba elsorolja
Ábrahát Tibor, hogy miér lönne
fontos a konzegygyártás újraindítása, és nem új gyár építése.”
Feltételezve, hogy a „Heti
Hírök” alatt a Heti Híreket érti a
szerzõ. Az említett lapot végiglapozva „Ábrahát Tibor” nevû úrtól
nem olvastam benne közlést.
A lapban a konzervgyártás indítása, konzervgyár építése témában éppen Tóth Barna készített
interjút dr. Ábrahám Tiborral. Ezt
figyelmesen elolvasva Ábrahám
úr részletezi, hogy milyen feltételei vannak a beindításnak. A cikk
utolsó elõtti bekezdésében pedig
ez olvasható „Ha mindez rendben van, jöhet a gyárépítés.”
Tehát itt is gyárépítésrõl beszélt
dr. Ábrahám Tibor.
Mondhatnánk, ha mástól elvárja a lap szerkesztõje, akkor
talán neki sem ártana figyelmesen olvasni, de ehelyett inkább a
köszönet illeti Tóth Barnát. Köszönet, hogy felhívta a figyelmet

dr. Ábrahám Tibor lapjának
2014. év végi számaiban írtakra.
Köszönet, hiszen ezáltal felidézõdhet, ha valaki elfelejtette
volna, mi is tette olyan erõssé
dr. Varga András cikkét, melybõl
kiolvasható a „Tibikém, hol a
konzervgyár, amit ígértetek?!”
– kérdés. Hiszen a 2014. októberi választás elõtt majd egy hónappal dr. Ábrahám Tibor lapjában is megjelent a közlemény,
melyet az MSZP Nagykõrösi
Szervezete adott közre, „Az
MSZP támogatja Ábrahám Tibor konzervgyár építõ elképzeléseit!” – címmel. Tehát az
MSZP is felkínálta támogatását,
így pedig még jogosabb az érdeklõdés… Fõként, ha figyelembe vesszük, hogy esetleg jó
néhány MSZP-szavazó 2014 októberében ezen ígéret miatt húzta az ikszet a szocialisták helyett
a Jobb Nagykõrösért jelöltjére.
A Heti Hírek újabb lapszámaiba lapozva láthatjuk, hogy nemcsak az MSZP, de a Jobbik és a
Fidesz is a konzervgyárépítés
mellé állt. A Fidesz ráadásul azt
mondta, ne legyen ez kampánytéma, hozzák a terveket, számításokat és kezdjék azonnal. Akkor dr. Ábrahám Tibor gazdasági szakértõként azt nyilatkozta, „Valószínûleg polgármester
úrnak viszont elkerülte a figyelmét, hogy október 12-én
önkormányzati választások
lesznek. Így azt gondolom,

XIII. évfolyam, 8. szám • 2018. február 23.

hogy ezt a beszélgetést a már
megválasztott polgármesterrel
– bárki is legyen az – kell lefolytatnom”. „… bárki is legyen
az…”! – jelentette ki dr. Ábrahám, aztán nem lett semmi a
konzervgyár ígéretébõl.
S ha nézzük a Heti Hírek
2014. szeptember 16-ai számát,
ott dr. Ábrahám Tibortól, mint a
Kecskeméti Konzerv Kft. gyárigazgatójától idéznek: „Ezt a
gyárat nem a régi helyén kell
felépíteni, melyet már valóban
szétbontottak, hanem zöldmezõs beruházásként, de Nagykõrösön!” Néhány sorral lentebb azt fejtegeti Ábrahám úr,
hogy „jogalapot ad arra, hogy
Nagykõrösön épüljön fel ez az
új üzem.”
Köszönet tehát Tóth Barnának, hiszen tanácsa – bárkinek

is szóljon – egy lényeges dologra irányította rá a figyelmet, arra,
hogy dr. Ábrahám Tibor bizony
nemcsak, mint helyi politikus/civil tette nyilatkozatait, hanem
mint gazdasági szakértõ, és
mint egy konzervgyár igazgatója, így pedig ez már nem csak
politikai, de szakmai kérdés is.
Ha pedig ez így van, akkor a
konzervgyár ígérete dr. Ábrahám
Tibor szempontjából nem pusztán politikai, de szakmai hitelesség kérdése is! És itt kezdhetjük
el kapkodni a fejünket! Valóban,
Tóth Barna nem kevesebbre
emelte a tétet, mint hogy a
konzervgyár ígéret be nem tartása, már nem csak politikai
bukást, de politikai és szakmai
bukást is jelent dr. Ábrahám Tibor számára?
-sz-

Hirdetés

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

PB gáz 11,5 kg

PB gáz 23 kg

3999 Ft

7998 Ft

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

Bankkártyás ﬁzetés is igényelhető

Olcsón,
bontás nélkül,
garanciával.
Hétvégén és
ünnepnap is
0–24 óráig!
06-30/906-5547
7
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Így épül a múzeum

Mint ahogyan lapunk beszámolt róla, több mint egymilliárd forint támogatást kapott az Arany János-emlékév alkalmából Nagykõrös,
az összegbõl teljesen megújul a költõ nevét viselõ Muzeális gyûjtemény. A munkálatokat az Önkormányzati
Hírek is figyelemmel kíséri,
és megmutatjuk Önöknek
fényképeink segítségével azt,
hogy hogyan is haladnak.

Már megkezdõdött az egyik
oldalon a tetõlécek cseréje,
több helyiséget is aljzatbetonnal láttak el. Belül folynak a vakolási munkálatok
is, kívülrõl pedig gondos kezek hõszigetelik az intézmény épületét.
Képeinket keresse az Önkormányzati Hírek facebook oldalán!
LV

Meghívó
az Arany-Híd Baráti Kör 2018. márciusi rendezvényére
2018. március 2-án (pénteken) 10 órakor
kettõs évfordulóra emlékezünk
az Arany János-szobornál:
a költõ születésének 201. évfordulójára
és Nagykõrös város 650. születésnapjára.
A megemlékezés közremûködõi:
Danóczi Levente fõiskolai oktató szavalattal;
Tokaji Balázs András fõiskolai hallgató gitárjátékkal;
Énekel a Kõris Kamarakórus,
vezényel Varró-Sasi Ildikó karnagy;
Az Arany nevét viselõ református általános iskola
és gimnázium, valamint a Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola és Kollégium 650 diákja.
A megemlékezésre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Rossz idõ esetén a megemlékezés színhelye a Református templom lesz.

FIGYELEM!
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
2018. március 1-jén (csütörtök)
13.00 órától fogadóórát tart.
Helye: Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykõrös, Szabadság tér 5. fsz. 13. szoba)

8

MÛSOR
2018. február 22.; 23.
14 óra Hihetetlen történet
az óriás körtérõl
(színes, szink. dán
animációs film)

2018. február 24.; 25.
14 óra Hihetetlen
történet az óriás
körtérõl
16 óra Valami Amerika 3
(színes magyar
vígjáték)
18 óra Fekete párduc

16 óra Foxtrott
(színes, feliratos
izraeli dráma)
18 óra Fekete párduc
(színes, szink.,
amerikai akciófilm)

2018. február 26.; 27.
18 óra Fekete párduc

További információ a www.korosikultura.hu honlapon,
a Kõrös Art Mozi menüpont alatt,
vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!
Online jegyfoglalás:
artmozi.korosikultura.hu

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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POLGÁRMESTERI ELISMERÕ DÍSZOKLEVELEK ÁTADÁSA

Sárosi Tibor, a Nagykõrösi Birkózó Egyesület edzõje

A Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi Utánpótlás Mûhely Sportegyesület Junior
Rugby csapatának egy része a díjátadón
Idén elõször dr. Czira Szabolcs polgármester elismerõ
díszokleveleket adott át,
2018. február 15-én, a testületi-ülés keretében, az elmúlt
években egy kiemelkedõen
teljesítõ sportcsapat és egy
sportedzõ részére, mivel
pédaértékû munkájukkal,

teljesítményükkel és eredményeikkel méltón öregbítették
városunk hírnevét.
Dr. Czira Szabolcs polgármester úr elismerõ díszoklevélben részesítette a Honfoglalók Rugby Club és Törpi
Rögbi Utánpótlás Mûhely
Sportegyesület
JUNIOR

RUGBY csapatát. A csapat
közösségépítõ, értékteremtõ
teljesítményével érdemelte ki
eme magas szintû elismerést.
Továbbá a csapat minden
tagja részt vehet majd egy ingyenes filmvetítésen, egy elõre egyeztetett idõpontban, a
Kõrös Art Moziban.

A városvezetõ elismerõ
díszoklevélben részesítette
Sárosi Tibort, a Nagykõrösi
Birkózó Egyesület edzõjét.
Sárosi Tibor edzõ nagykõrösi gyermekekért végzett odaadó, példaértékû munkájáért, magas szintû szakmai elhivatottságáért, közösségépítõ tevékenységéért, városunk hírnevének öregbítéséért érdemelte ki az elismerést.
A díjazottaknak gratulálunk, és további sportsikereket kívánunk!

Kitüntették Nagykõrös Város Év Sportolóit

Az Év Sportolói 2017. cím díjazottai
Nagykõrös Város Önkormányzata a Sporttámogatás
rendszerrõl szóló 10/2009.

III. hó 27-ei rendelete alapján, minden évben az arra
érdemes sportolóknak átad-

ja a „Nagykõrös Város Év
Sportolója” címet. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2018. január 29-én kelt határozata
alapján a 2017. évre vonatkozóan ifjúsági nõi, felnõtt
nõi, ifjúsági férfi és felnõtt
férfi kategóriában döntött a
kitüntetõ cím adományozásáról. 2018. február 15-én,
a Képviselõ-testületi ülés
keretében, az elismerõ címeket dr. Czira Szabolcs
polgármester úr adta át.
●

Ifjúsági nõi kategóriában
„Nagykõrös Város Év
Sportolója 2017. címet

kapta: Horváth Luca –
judo sportágban
● Felnõtt nõi kategóriában
„Nagykõrös Város Év
Sportolója 2017. címet
kapta: Lázár Erzsébet –
judo sportágban
● Ifjúsági férfi kategóriában
„Nagykõrös Város Év
Sportolója 2017. címet
kapta: Kornyik Máté –
judo sportágban
● Felnõtt férfi kategóriában
„Nagykõrös Város Év
Sportolója 2017. címet
kapta: Fehér Ádám – kosárlabda sportágban
A díjazottaknak gratulálunk!

További részletek a www.nagykoros.hu honlapon, az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán, valamint soron következõ lapszámainkban!
XIII. évfolyam, 8. szám • 2018. február 23.
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A Házasság Világnapja
A Kõrös Környéki Nagycsaládosok Egyesülete február 16-án
ünnepelte a Házasság Világnapját, melyhez a Civil Ház adott
helyet. Illés Edit varrónõ és dekorációs kellékes segítségével
esküvõi díszbe öltöztették a Civil Házat. Elsõként Szécsényné
Tóth Rozália, az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket,
külön üdvözölte a Közép-Magyarországi régiós vezetõt, Rendek Ildikót és kedves férjét.
Majd Szigetvári Leila elõadásában hallhattuk Aranyosi Ervin
A Házasság bõrönd címû versét.
Sóber Józsi
bácsi és felesége Emma
néni, akik 57dik házassági
évfordulójukat ünnepelték, meséltek
a hosszú házasság titkairól és közben
Szabó László
võfély szerepében idézte

fel a lakodalmi szokásokat.
Tombolahúzás után minden házaspár és megjelent vendég
ajándékot kapott, a Házastársak
imáját és egy hûtõmágnest emlékül. A rendezvény zárásaként
szeretetvendégség keretében
kötetlenül beszélgettek egymással a jelenlévõk.
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!

László Ferenc az MSZP-t és a BIT-et együtt fogja majd
töröltetni a választás után?
Induljunk távolabbról, országos szinten ugyanúgy mélyponton van az MSZP, mint helyben.
László Ferenc kiemelkedõen
rosszul áll, alig maradt támogatója helyben, ügyvédje, haverja,
Czeglédy Csaba pedig börtönben gubbaszt, igaz, most bejelentette, hogy függetlenként elindulna az áprilisi országgyûlési
választáson. Ezzel azonnal szabadulna a sittrõl, ugyanis a képviselõ-jelöltek mentelmi jogot
élveznek. Czeglédy Csaba és társai ellen bûnszervezetben, üzletszerûen elkövetett, különösen
nagy vagyoni hátrányt okozó
költségvetési csalás bûntette és
más bûncselekmények miatt folyik eljárás. László információnk szerint nem érintett ebben
a bûnügyben, az azonban kérdéseket vet fel, hogy miért hozzá
utalták több civil szervezet támogatását korábban és ezeket a
pénzeket ténylegesen átadta-e
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azoknak az egyesületeknek,
akiknek megítélték a pénzt?
Nem tudjuk…
Czeglédy és László Ferenc az
évek során nagyon közel kerültek egymáshoz, több perben
Czeglédy képviselte, védte Lászlót, akik együtt voltak tagjai és
vezetõi a BIT helyi szervezeteinek, elõbbi Szombathelyen,
utóbbi Nagykõrösön. Majd ezután váltak „nagyfiúkká” és lettek az MSZP helyi elnökei.
A különbség ebben a két emberben csupán annyi, hogy László
még egy választáson sem tudott
nyerni, országgyûlési képviselõként ugyanolyan nagyot bukott,
mint polgármester-jelöltként,
viszont mellette szól, hogy õ
legalább nem ül börtönben.
A BIT (Baloldali Ifjúsági Társulás) Nagykõrösi szervezete
eközben még most sincs kijelentve a Tûzoltóságnak is helyet
adó épületbõl. A bíróság.hu ol-

dal szerint a mai napig László
Ferenc ennek a szervezetnek az
elnöke, aki nem volt képes 3 és
fél hónap alatt megtenni annyit,
hogy kijelentse az épületbõl a
BIT-et. Pedig azt nem mondhatja, hogy nincs rá ideje, elvégre a
kampányban sem kell megszakadnia, az MSZP olyan mélyponton van, hogy saját jelöltet
sem tud kiállítani, így joggal
merül fel a címben feltett kérdés: a BIT mellett a helyi
MSZP-t is töröltetnie kell majd
április 8-a után? Ha nem ugorják meg a 10%-ot, könnyen elképzelhetõ ez is. Nem sajnáljuk
õket, Zágráb Nándorék ravaszul elszedték az MSZP szavazóit, támogatóit, szimpatizánsait, László pedig nem fejtett ki ellenállást sem, õ maga gyûjtött a
csatornaügyben
aláírásokat
Volnernek és a Jobbiknak. Gratulálunk, így kell szétverni egy
pártot…

A február 15-ei testületi ülésen Sebestyénné Angyal Zsuzsanna (FIDESZ-KDNP) települési képviselõ a BIT-tel kapcsolatban az alábbi kérdést intézte Lászlóhoz: „Miért akadályozza, hogy a Katasztrófavédelem és Tûzoltóság rendeltetésszerûen és törvényesen használja a helyiségeit? Itt a Baloldali
Ifjúsági Társulásról van szó,
aminek a székhelye a Rákóczi
u. 5. számra van bejegyezve.
Sajnos nem tudják emiatt használni a helyiséget. Választ várok, hogy milyen intézkedés
született? Nincs még továbbra
sem kijelentve a BIT a Rákóczi
u. 5. szám alól.” – vetette fel
többek között ezt is a képviselõ.
László válaszában nem mondta
meg azt, hogy mikor jelenti ki
onnan a BIT-et, melynek õ az
elnöke.
Horváth Tibor
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MOST MÁR BIZTOS:

Kustár és László nyíltan Soros György mellé állt!
lássuk ki áll a nagykõrösiek mellett
és ki nem ebben a kérdésben.
A Soros-terv elutasításának
szavazási eredménye:

Képünk illusztráció! Kustár és László nem támogatták a Soros-terv elutasítását
célzó elõterjesztést, ezzel egyértelmûen Soros György oldalára álltak

„Nagykõrös Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlás-szervezõ irodát
mûködtessenek.” – errõl név szerinti
szavazáson döntöttek a képviselõk
február 15-én. 10 igen szavazattal elfogadásra került, hogy megvédjük
Nagykõröst Soros veszélyes tervétõl.
Ketten azonban nem utasították el a
Soros-tervet és azt sem, hogy bevándorlás-szervezõ irodát mûködtethessenek Nagykõrösön. Õk ketten pedig
az ex-fideszes, bukott alpolgármester,
jelenleg független Soros-párti aktivista,
Kustár Tamás Balázs és László Ferenc
helyi MSZP elnök, akitõl nem is vártunk mást. Kustár már korábban is kinyilatkozta, újságban leírták, hogy szerinte „nincs Soros-terv és ez az õ véleménye”. Kustár ezzel feladta korábbi polgári gondolkodását is, ha kell
nyíltan kiáll Soros, Brüsszel és a balliberális gondolkodók mellett. Ez nem
több, mint egy bukott, sértõdött ember vergõdése…
„Én a magam részérõl nem ismerem a Soros-tervet” – ezt maga
Kustár Tamás Balázs jelentette ki élõ
adásban február 15-én, ezzel nem
csak felkészületlenségét mutatta meg,
XIII. évfolyam, 8. szám • 2018. február 23.

de szembehelyezkedett Magyarország
Kormányával is és Soros György mellé
állt. Már csak egy lépésre áll attól,
hogy a határzárat is drótvágóval lebontaná, de lehet legközelebb ebben
is színt fog vallani. Válaszul dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester elmondta: „A Soros-tervet bárki megtalálja a Soroshoz köthetõ alapítványok
honlapján, angol nyelven az elképzelést, azt, hogy mit jelentene a határok
nélküli, nemzetek fölötti államiság, eltörölve a nemzetállamokat és tulajdonképpen mekkora támogatást tudna
Soros György az alapítványain keresztül nyújtani ahhoz, hogy migránsok kerüljenek betelepítésre. Én azt gondolom, egyértelmû a kérdés, el kell dönteni, ki az, aki támogatja a migránsok
betelepítését és ki az, aki azt mondja,
hogy Magyarországot meg kell védenünk és meg kell õriznünk olyannak,
amilyen volt az elmúlt 1100 évben
vagy pedig feladva a gyökereinket, hagyományainkat, elindulunk azon az
úton, ami láttuk, hogy Nyugat-Európában mihez vezetett.” – fogalmazott
Kustár Tamás álnaív megjegyzésére vonatkozóan dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, aki név szerinti szavazást
kért a döntést illetõen, hogy tisztán

Név
Voks
Dr. Czira Szabolcs
IGEN✔
(FIDESZ-KDNP)
G. Kovács Sándor
IGEN✔
(FIDESZ-KDNP)
László Ferenc NEM SZAVAZOTT✗
(MSZP)
Illés Sándor
IGEN✔
(FIDESZ-KDNP)
Kiss Attila Csaba
IGEN✔
(FIDESZ-KDNP)
Dr. Körtvélyesi Attila
IGEN✔
(FIDESZ-KDNP)
Kustár Tamás
NEM SZAVAZOTT✗
(független)
Nagy Balázs
IGEN✔
(FIDESZ-KDNP)
Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
IGEN✔
(FIDESZ-KDNP)
Szabóné Irházi Zsuzsanna IGEN✔
(FIDESZ-KDNP)
Tornyi Béla Ernõ
IGEN✔
(Jobbik)
Zágráb Nándor
IGEN✔
(Jobb Nagykõrösért/Jobbik)
A döntés értelmében, dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek és Szita Károlynak, a Megyei Jogú Városok
Szövetsége elnökének, tájékoztatva
õket a testület által hozott döntésrõl, arról, hogy Kustár Tamás Balázs
és László Ferenc nem szavazták meg
a Soros-terv elutasítását és kérte a
miniszterelnöktõl, hogy a Kormány
minden eszközzel védje meg hazánkat és városunkat attól, hogy bevándorlóországgá
és
bevándorlótelepüléssé váljunk.
Horváth Tibor
11

08-12.qxd

2018.02.20.

21:38

Page 12

IMPRESSZUM
Önkormányzati Hírek

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykõrösi Városi Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §. alapján
pályázatot hirdet

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére
Munkavégzés helye: Nagykõrösi Városi Óvoda ( 2750 Nagykõrös, Kossuth
Lajos út 45.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 11.
A pályázatkiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné
– intézményvezetõ – nyújt a 06-30-55-66-636 telefonszámon.
További részletek a www.nagykoros.hu honlapon!

ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján
Nagykõrös Város Önkormányzata
Kiadásért felelõs személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykoros.hu
Felelõs szerkesztõ: dr. Czira
Szabolcs, a szerkesztõbizottság
elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
18.0287 – Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Köves Béla
ügyvezetõ igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztõbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk idõpontja: hétfõ
12 óra.

Hirdetés

LEGYEN ELÕVIGYÁZATOS, ÉS GONDOLJA
VÉGIG, HOGY MIT POSZTOL KÖZÖSSÉGI
OLDALAKON!
BETÖRÕK IS LÁTHATJÁK…
A PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG BÛNMEGELÕZÉSI
OSZTÁLYÁNAK FELHÍVÁSÁT ÉS A NAGYKÕRÖSI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
HÍREIT KERESSE A WWW.NAGYKOROSMA.HU OLDALON!

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. február 19-étõl
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 28.
Tel: 53/552-134
2018. február 26-’tõl
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Tel: 53/552-114
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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H

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Nagykõrösi székhelyû
széles termékskálával
rendelkezõ gépgyártó
felvételre keres lakatos
szakmunkást és betanított
lakatost.
Szakmai fejlõdési lehetõség.

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

Jelentkezni lehet
az 53/550-280-as
telefonszámon.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

EU-ÉPÍTŐ KFT.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér
2018. február 24–25-én
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023;
06-20/978-2740
2018. március 3–4-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725;
06-20/375-7750
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NAGYON VIGYÁZZON,
HOGY MIT ÍR ALÁ!
Mire használta fel Zágráb és Volner
azt az állítólagos 2500 aláírást?

Nagyon vigyázzanak, mit írnak
alá, mert most már egyértelmû,
hogy Zágráb valójában a Jobbiknak gyûjtötte ezeket az aláírásokat, és hálából újra elnökké választották helyben. Valószínû, hogy

ugyanis nehéz azt elképezni, hogy ne készítettek volna másolatokat ezekrõl az ívekrõl.
Kérdezhetnénk, miért kellett kétszer is aláírást gyûjteni? Talán elõször csak olyan kevés jött össze, hogy az nem volt elég az elnöki székhez? Ráadásul végül dr. Czira Szabolcs polgármester lobbizta ki a csatornatámogatást Lázár János miniszternél, így
semmi értelme nem volt annak, hogy Volner Jánosnak 2500 nagykõrösi személyes
adatait csak úgy átadták. Ez felvetette a személyes adattal való visszaélés gyanúját is.
Zágráb Nándor a Jobbik adatbázisnak
gyûjthette az Önök aláírásait, vagyis 2500
embert megtéveszthettek, becsaphattak,
úgy, ahogyan becsapták az általuk beígért
új konzervgyárral és a 200–220 ezer forintos csatornatámogatás hazug ígéretével.

ezt meglovagolva akarja tolni Volnert,

Horváth Tibor

Képünk: Zágráb Nándor a facebookon jelentette be az újabb aláírásgyûjtést, nagyon vigyázzon, mit ír alá, mert lehet átverés is
Zágráb Nándorék eddig kétszer gyûjtöttek
aláírásokat a városban, mindkétszer személyes adatokat is kértek, ezzel akár választási listát, adatbázist is készíthettek, ennek
fennáll a veszélye. A mai napig nem tudjuk,
hogy hol vannak azok az aláírások, melyeket a Jobb Nagykõrösért és az MSZP gyûjtött helyben Volner Jánosnak és a Jobbiknak.
Hirdetés

ǨǨǨ
&NDWHJyULiVVRIĘU
1DJ\NĘU|VLW]pSWHOHSQNUHNHUHVQN
PHJEt]KDWyGROJR]QLDNDUyNROOpJiW
DNiUD]RQQDOLPXQNDNH]GpVVHOWHOMHV
PXQNDLGĘEHQ(NDWHJyULDpV.&5
YL]VJDHOĘQ\

%NDWHJyULiVVRIĘU

„… nemcsak föltárni s bemutatni kell az igazságot, hanem megkeresni. Elibe menni, nyomába szegõdni; meghallani hegyeken túli dobogásait vagy sóhajait a kövek alól. Jelenlevõvé tenni ott is, ahol még
árnyéka sem látható.” (Csoóri Sándor)

Nagykõrös Város Önkormányzata és a Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központ tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és Kedves családját

7iSWHUPpQ\UpV]OHJQNUHNHUHVQNVR

2018. március 1-jén,
csütörtökön 17.00 órára,

IĘUNROOpJiW%NDWHJyULiVMRJRVtWYiQQ\DO

a kulturális központ dísztermébe,

WHOMHVPXQNDLGĘEHQD]RQQDOLPXQND

B. Tóth Ferenc,
Egy eltitkolt koncepciós per részletei

NH]GpVVHO
9HUVHQ\NpSHV¿]HWpVPXQNDUXKi]DW¿DWDORV

Állammegdöntési kísérlet 1950/51-ben
nagykõrösi résztvevõkkel címû elõadására.

PXQNDN|UQ\H]HWVWDELOKiWWpU

Az elõadást megnyitja: dr. Czira Szabolcs, polgármester.
Moderátor: Oláh Róbert.

-HOHQWNH]pVWHOHIRQRQ

Helyszín: Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ
díszterme (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 7.)

--------

A belépés ingyenes! Mindenkit sok szeretettel várunk!

gQpOHWUDM]RNH-PDLOEHQSHQ]XJ\#NDV]DSWX]HSKX
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Újra szembesítették
a Jobb Nagykõrösért
Egyesületet
a választási ígéretével
Zágráb Nándor, a Jobb
Nagykõrösért Egyesület listás képviselõi helyén a
nagykõrösi képviselõ-testületben Ábrahám Editet váltó egyesületi alelnök, és immár a Jobbik helyi szervezetének elnöke számos hangzatos felszólalással élt a legutóbbi képviselõ-testületi
ülésen.
Dr. Czira Szabolcs polgármester ezek kapcsán többek

közt elmondta Zágráb Nándornak:
„Annyira ígérték a konzervgyárat is. Ki is plakátozták. Az egész várost fölbolydították. Azt mondták: konzervgyárat építenek. Sõt még
a választás elõtt kértem, hogy
hozzanak terveket, jöjjenek
be. Nem jöttek, azóta sem
jöttek. Most is várom. Hozzák a terveket! Hozzák a befektetést! Hozzák, hogy mit

akarnak csinálni! De eddig
még semmit se csináltak.”
Mint ismeretes, a Jobb
Nagykõrösért
Egyesület
2014-es önkormányzati választáskor
konzervgyárat
ígért, mellyel kapcsolatosan
akkor több száz új munkahelyet helyezett kilátásba az
egyesület jelenlegi elnöke,
dr. Ábrahám Tibor. Dr. Czira
Szabolcs polgármester és a Fidesz képviselõi már akkor

kérték, ne legyen ez kampánytéma, hozzák a terveket
és kezdjenek bele. Mint a polgármester válaszából kiderült,
dr. Ábrahám Tibor és Zágráb
Nándor azóta sem keresték az
ügyben, bár azóta egyre többen emeltek már szót, hogy a
Jobb Nagykõrösért Egyesület, Zágráb Nándor és dr. Ábrahám Tibor teljesítse a konzervgyár ígéretét.
n. a.

Víziközmû Társulat
tájékoztatója
A Nagykõrösi Víziközmû Társulat ezúton
tájékoztatja az érdekelteket, hogy
a támogatások kifizetése a jogszerûen
kifizethetõ támogatások százalékában már

99,1%-ban megtörtént
a lakosság felé.
Kérjük az érintetteket, hogy mindazok,
akiknek kérdéseik vannak irányunkban,
fáradjanak be hozzánk személyesen
ügyfélszolgálatunkhoz – és NE a Pátria
Takarékszövetkezethez! – elõzetesen
egyeztetett idõpontra, ügyfélfogadási idõben.
Önökért dolgozunk, várjuk bejelentkezésüket:
53/550-377
Köszönjük együttmûködésüket!
14
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AZ ELSÕ SZÓ A KÖSZÖNET…
A nagykõrösi Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium életében lezárult az elsõ félév, mely
olyannyira eseménydús volt,
hogy felkerestük dr. Cziráné
dr. Kõházi-Kis Tímea igazgatót,
aki lapunknak beszélt a megvalósuló programokról, újdonságokról, eredményekrõl.
– Félévzárásként az elsõ szó a
köszöneté, hiszen mindaz, amit
elértünk, egy jól szervezett, fegyelmezett munkamegosztás eredménye és áldásos ajándéka volt.
SDG! Az iskolavezetés lelkes tettvággyal kezdte meg a munkát.
Szeptember óta rengeteg esemény, számos program valósult
meg, melyek egy része kapcsolódott az Arany-évhez, valamint a
már meglévõ, hagyományokra
épülõ rendezvényeinket színesítettük, újítottuk.
Köszönöm az igazgatóhelyettesek munkáját, akik rengeteg energiát fektettek terveink megvalósításába, nagyon hálás vagyok a
munkaközösség-vezetõknek, osztályfõnököknek, tanártársaimnak
és a technikai személyzetnek is
példaértékû munkájukért. Az új
kollégáinknak sikerült beilleszkedni, az elmúlt héten Bányainé
Schleisz-Bognár Viktória tanárnõ
minõsítési eljárására került sor, õt
három további munkatársunk követi majd a minõsítésben õsszel.
Nagyot léptünk elõre a biológia emelt szintû képzés megvalósításában is Palcsó Andrea tanárnõnek köszönhetõen. Kiemelném
a Nagykõrösi Rendõrkapitányság
öt munkatársának óraadói munkáját, akik a rendészet szakmai
képzését biztosítják. Hálás vagyok
a nyugdíjas óraadóinknak is, akik
nemcsak szakmai tudásukkal, hanem életük példájával is segítik a
fiatalokat.

FELADATOK,
ÚJDONSÁGOK,
EREDMÉNYEK
I. Sok új tárgyi infrastrukturá-

lis fejlesztést hajtottunk végre.
Csak hogy néhány példát említsek: 2 új vízadagoló automatát a
felnõtteknek, koffeinmentes kávéés italautomatát a gyerekeknek
helyeztünk el; megtörtént a tanári konyha és étkezõ kialakítása,
mely mára már egy élettérré alakult; megvalósult az Arany-babák

gyermekmegõrzõ és foglalkoztató
a kollégáink csemetéi részére; 3 új
asztal és 6 új pad került ki az udvarra. Berendeztük a DÖK szobát, ahonnan az iskolarádió is
szól; valamint Balog Gabriella
igazgatóhelyettesnek köszönhetõen az új órarend nyomtatott, digitális formában érhetõ el.

II.

A hivatalos megjelenés,
kapcsolattartás, kapcsolatépítés
partnerekkel is sikeresen alakult
az elsõ félévben. A honlapunk
megújult, amin még folyamatosan dolgozunk, új logót fejlesztettünk ki. Két külföldi diákunk beilleszkedett, köztük a kanadai társalgási gyakorlatot, prezentációkat tart angol nyelven tanulóink
részére. A szülõkkel való kapcsolatunk feltétlen bizalmon alapuló, jó érzés, hogy partnereink, támogató háttereink a gyermekek
nevelésében. Folyamatosan tartunk szülõi tájékoztatásokat, közös rendezvényeket, mint az SZK
vacsora, melynek bevétele a DÖK
munkáját és a végzõs diákokat támogatja. Terveim között szerepel,
hogy egy vacsorával egybekötött
RETRO családi partit szervezzünk, a tanulók és szüleik meghívásával, külsõ helyszínen. Büszkék
vagyunk diákjainkra, jól neveltek, melegszívûek, ugyan felállítottuk a Fegyelmi Bizottságot, de
nem volt rá szükség. A Villásreggelivel egybekötött délelõttünkre
a társintézmények vezetõit hívtuk
meg. A közös cél érdekében fontosnak tartom az építõ jellegû
kapcsolatok ápolását. A kezdeményezésünk azóta is kamatozik, pl.
meghívtak bennünket az abonyi
pályaválasztási fórumra, kötetlen
szakmai beszélgetésre. Természetesen együttmûködünk az MRE
Zsinati Oktatási Irodájával.
A fenntartó Református Egyházközséggel napi kapcsolatban vagyunk, érezzük támogatásukat.

III.

Pályáztunk a „Református Pedagógiai Intézet kiemelt
bázisintézménye” cím elnyerésére, melynek elkészítése dr. Szolga
Sándor igazgatóhelyettes vezetésével valósult meg.

IV.

Szakmai gyakorlati újítások, reformok. Új helyettesítési
rendszerünk – mint szaktárgyi
mappák, feladatsorok, feladatbank – létesült. Tömösköziné
Védfy Orsolyának köszönhetõen
a szalagtûzõ, ballagás szervezését
projektként kezeljük. Megrendez-
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tük a karácsonyi teremdíszítõ
versenyt is, a zsûri tagjai a takarítónõk voltak, hiszen õk azok,
akik naponta látják a termeket.
Sági-Baté Etelka tanulás-módszertani tréningjén két nap alatt
52 diák vett részt, mely olyan látványos elemeket mutat be, melyek a gyakorlatban is segítik a tanulást. Megalakult továbbá a pályázatfigyelõ csoportunk is.

V.

A beiskolázás talán az egyik
legnagyobb feladatunk, egy olyan
összetett, sokrétû munkafolyamat, mely egész évre kiterjed. Itt
mindenki munkájára szükség van.
Kollégáim nyolc héten át tartottak felkészítõket a hat évfolyamos
osztályoknak idegen nyelvbõl,
matematikából és magyarból, a
négyosztályosoknak matekból és
magyarból. Volt felvételi elbeszélgetés is a református iskola szabályrendszerérõl. Négy osztályt
indítunk: a hatosztályosba 50, a
rendészetre 54, a négyosztályosokba több mint 100-an jelentkeztek, hála istennek népszerû a
gimnázium más településeken is.
Megújítottuk a beiskolázási tájékoztató kiadványunkat, tartottunk szülõi értekezleteket, az isko-

la vezetõsége részt vett az általános iskolák tájékoztatóján is. Komoly munkát vett igénybe a központi írásbeli felvételi megszervezése és annak javítása, melyet
180 gyermek írt meg, valamint a
rendészeti ágazathoz az erõnléti
alkalmassági felmérése, ez esetben az 54 családdal külön is elbeszélgettünk. Újdonság, hogy a német nyelvet mint elsõ idegen
nyelvet lehet választani, a hatosztályosoknál félszáz gyermek meghallgatására kerül sor angolból és
németbõl.
Tervünk, hogy az egyik négy
évfolyamos osztályban, csoportbontásban, magasabb óraszámban tanulhatják a diákok a biológiát-kémiát, valamint a matematikát-informatikát; így azoknak,
akik a biológiát-kémiát választják,
szintén lesz szóbeli meghallgatásuk. A beiskolázáshoz tartozó rendezvényeink, mint Pincétõl a Padlásig és egyéb nyílt napjaink is
népszerûek voltak.
A gimnázium továbbá MEGSZEREZTE az „EUROEXAM
VIZSGAPARTNER”
címet,
minderrõl részletek következõ
lapszámunkban.
Lejegyezte: Beretvás Judit
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