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SZÜLETETT
ARANY JÁNOS

Ingyenes információs lap

AZ ÉV ELSÕ VÁSÁRA

Frigyes-napi vásár

„Nekem áldott
az a bölcsõ,
mely magyarrá
ringatott.”
2018. március 2-án (pénteken) 10 órakor kettõs
évfordulóra emlékezünk a Református templomban: a költõ születésének 201. évfordulójára és
Nagykõrös város 650. születésnapjára az AranyHíd Baráti Kör szervezésében.
Részletek a www.nagykoros.hu honlapon,
valamint elõzõ lapszámunkban!
A megemlékezésre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.

Az elõre meghirdetett vásárnaptár szerint, az év elsõ
Nagykõrösi várása 2018. február 25-én került megrendezésre. Az idõjárás igazi ’téli arcát’ mutatta meg, a vásár
során napsütéses, de nagyon hideg, szeles idõ volt. Mind a
vásárra felhajtott állatok mennyisége, mind az árusok
száma elmaradt az egyébként ilyenkor megszokottól. Az
idõvel dacolva azonban sokan kilátogattak.
A következõ vásár egy hónap múlva, március 25-én lesz.
Bízunk benne, hogy az idõjárás akkor már kegyeibe fogadja az érdeklõdõket.
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

MÁR NEM LEHET TOVÁBB HÚZNI!
ZÁGRÁB ÉS ÁBRAHÁM VAGY HAZUDOTT, VAGY TELJESÍTSÉK, AMIT ÍGÉRNEK!
A konzervgyári választási
hazugság gyorsan megbukott, ezért kellett egy újabb
kamu a Jobb Nagykõrösért
– Jobbik részérõl, ez pedig
az lett, hogy beígérték, 200220 ezer forint + kamat
„jár vissza” a csatornaügyben érintett lakosoknak. Ha
pedig õk beígérték, akkor fizessék is ki! Ezzel a hazugsággal hergelik már évek óta
a lakosságot, ígérgetnek öszsze vissza, egymásra licitálva
egyszer 200 ezret, másszor
220 ezret, ráadásul kamatokat, mindent, többet, mint
amennyit valaki befizetett,
csak azért, hogy tereljék a figyelmet, lázítsák a lakosságot. A nagykõrösiek pedig

joggal várják el Zágrábtól és
Ábrahámtól, hogy amit megígértek, azt teljesítsék már
végre, és minél elõbb fizessenek, ha már a szintén általuk beígért konzervgyár csak
ordas nagy kamu volt. Vagy
most is csak hazudtak egy
nagyot…?
A csatornaügyre vonatkozva
hangzott el dr. Czira Szabolcs polgármester hozzászólása is, melyet Zágrábhoz
intézett a februári testületi
ülésen: „Én eddig jutottam
el, hogy kapunk 600 millió
forintot annak a fedezetére,
amelyet a lakosságnak mi
támogatásként kifizettünk.
De ha Ön (Zágráb Nándor)

úgy gondolja, hogy ezt
Volner János intézte, a legegyszerûbb, megint elmegy
Volner Jánoshoz. Volner János csettint egyet és még
egyszer elõteremti az 557
millió forintot, ha Önök ezt
mondják. ÁBRAHÁM TI-

BORRAL ÁLLJANAK
MOST MÁR KI A
LAKOSSÁG ELÉ ÉS
MONDJÁK MEG,
HOGY VAGY HAZUDTAK, VAGY TELJESÍTSÉK AZT AZ ÖSSZEGET, AMIT BEÍGÉRT E K N A GY K Õ R Ö S
VÁROS POLGÁRAINAK!” – mondta többek
között el a polgármester.

Zágráb nem reagált arra,
hogy mikor tervezik kiegészíteni a polgármester által
kilobbizott csatornatámogatást 200-220 ezer forintra
(+kamatok), melyet szintén
õk ígérgetnek felelõtlenül,
kizárólag azért, hogy hergeljék a lakosságot. Újra felszólítjuk õket, hogy még idén,
2018-ban fizessék ki az ígért
összeget, mert ha átviszik
2019-re, az csak gyenge
kampányfogás lesz megint.
Nem újabb feljelentéseket
kell tenni a város ellen, a bíróság nem fog helyettük fizetni. Zágrábnak és Ábrahámnak kell!
Horváth Tibor
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A KOMMUNIZMUS
A LÉNYEGÉT TEKINTVE HAZUG

Tévedésben élni szabad, de
hazugságban élni tilos, a
kommunisták materializmusa pedig a lényegét tekintve
volt hazug – mondta Gulyás
Gergely vasárnap, a kommunizmus áldozatainak emléknapján a budapesti Terror Háza Múzeumban rendezett megemlékezésen.

„A KOMMUNISTA
RENDSZER LÉLEK ÉS
HIT NÉLKÜLI KISZOLGÁLÓKAT
KÍVÁNT,
AKIK AZ EMBERBÔL
ÉS A FÖLDI LÉTBÔL
CSAK AZT FOGADTÁK
EL, AMI FIZIKAILAG
MEGFOGHATÓ
VOLT.”

Gulyás Gergely hangsúlyozta,
a kommunisták tudták, hogy
az egyházakat és híveiket kell
megtörni, mert a hit igazsága
és állhatatossága a legnagyobb
veszély a hazugságban alapuló
diktatúrára. Veszély egy olyan
totalitarizmusra, ahol a belsõ
szabadságukat kevesen tudják
megõrizni.

A nagyobbik kormánypárt
frakcióvezetõje elmondta, a
kommunista rendszer lélek
és hit nélküli kiszolgálókat
kívánt, akik az emberbõl és a
földi létbõl csak azt fogadták
el, ami fizikailag megfogható
volt. Hozzátette, ezért félelembõl táplálkozó gyûlöletet
éreztek, ha valakirõl nyil-

vánvaló volt, hogy tudja, az
életben a láthatatlan fontosabb a láthatónál, a szellem
az anyagnál, a hit az erõnél,
a lelki közelség a fizikai távolságnál, az eleve elrendeltség a hazugságból felépült
akadályoknál.
A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetõje hangsúlyozta, ezért sanyargatták az
egyházakat, zártak be iskolákat, égettek könyveket államosítottak.
Hozzáfûzte, ezreket gyilkolt meg, százezreket nyomorított és milliókat tett
tönkre az a rendszer, amely
elõször majd egy évszázada
jutott hatalomra a világban,
s amelyet „a tanácsköztársaság dicstelen 133 napja”
alatt ismerhetett meg Magyarország. (…)
Gulyás Gergely kitért arra
is, hogy noha még nem tûnt
el a szocializmus a föld színérõl, de a szovjet kommunista diktatúra már megbukott. Az egykor leigázott Közép-európai nemzetek lassan
három évtizede szabadságban élhettek. Szoborparkba

kerültek a diktatúra Lenint,
Sztálint, Rákosit ábrázoló alkotásai, helyettük az áldozatok, forradalmárok, mártírok emlékmûveivel találkozhatunk – mutatott rá.
Schmidt Mária, a Terror
Háza Múzeum fõigazgatója
kiemelte, a kommunizmussal
kapcsolatos hazugságoknak
két fajtáját is ismerjük, hiszen
elõbb a valódi természetét nemes jövõképpel leplezõ ideológiával találkoztunk, majd
azzal, hogy nem kell tanulnunk a történtekbõl.
A kommunizmus bûnei
felett nemcsak, hogy nem
született ítélet, mint Nürnbergben a nácizmus felett, de
történelmünk eddigi leghosszabb totális diktatúrájához az úgynevezett fejlett
Nyugat ma is megengedõen,
elnézõen, sõt gyakran némi
rokonszenvvel viszonyul. Õk
nem értették meg, mi a kommunizmus, nem értik tehát a
posztkommunizmust sem,
nem élték meg úgy, mint mi,
ezért nem értenek meg bennünket – fogalmazott.
(MTI)

MEGEMLÉKEZÉS

Id. Berdó Gábor
halálának 7. évfordulójára
Szemem könnyeket ereszt. Utoljára akartam mondani, hogy
szeretlek, de már nem volt idõ, elhagytál minket. Ha kívánhatnék egyet, az lenne, bár láthatnám ragyogó szemedet.
Mikor megtudtam, hogy már nem látlak többet, nagyon távol éreztem magam tõled. Én még mindig szeretlek Téged, s
elfelejteni nem foglak ígérem. Te még most is velünk vagy, s
szállsz a gondolatomban. Ha itt lennél, ezt mondanám,
örökké szeretlek Édesapám.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:
Szeretõ családod

Gyász
Juhász Gyula Lajosné sz. Erdei Erzsébet (1944)
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RIOGATNAK A SÖTÉT ERÕK!
TITKOS EGYEZTETÉSEKEN VESZ RÉSZT
KUSTÁR ÉS ZÁGRÁB?

Mint arról elõzõ lapszámunkban már beszámoltunk, több
ezer nem keresztény munkavállaló környékre való betelepítésével riogatta a nagykõrösieket
Kustár Tamás Balázs bukott
gazdasági alpolgármester, Sorospárti képviselõ. Kustár nyilván
örülne annak, ha olcsóbb török
munkaerõ dolgozna a földjein a
nagykõrösi helyett, így elképzelhetõ, hogy Kustár örömmel hívna Nagykõrösre dolgozni török
munkásokat. Szerencsére Kustár
Tamás veszélyes terve elbukott a
február 15-ei testületi ülésen,
amikor a FIDESZ-KDNP és a
JOBBIK képviselõi közösen utasították el a Soros-tervet és azt is,
hogy Nagykõrösön bevándorlásszervezõ irodákat mûködtessenek. Ezt Kustár Tamás Balázs
nem utasította el, lehet, hogy saját önös érdekei miatt sem…
A történet „fõszereplõje” még
Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök, akinek a fõnöke Allah mellett tett hitet és kijelentette, az
„iszlám az emberiség utolsó reménye”. Zágráb Nándor sajnos
az utóbbi napokban a teljes skizofrénia jeleit mutatja, hiszen a
testületi ülésen kijelentette õ is,
meg Kustár is, hogy a „polgármester még nem tud róla”, anynyira titkos az, hogy ide 8000
török vendégmunkást akarnak
telepíteni, majd a facebookon
már azt hazudja, hogy a polgármester akarja ide betelepíteni
õket. Teljes a tudathasadás, ezért
mielõbbi gyors felépülést kíván
neki a cikkíró, ha ez még lehetséges az esetében. Zágráb Nándornak, akárcsak Kustárnak szintén
érdekében állhat a betelepítés,

Képünk illusztráció: A sötét oldal erõi titokban találkoznak és egyeztetnek?
ugyanis ezekkel újra tudná indítani vállalkozásait, melyek sorban megszûntek az évek alatt.
Nyilván azért, mert annyira ért
hozzá, mint ahhoz, hogyan kell
választást nyerni… Zágráb Nándornak tehát szintén jól jönne
párszáz török vendégmunkás, ha
már a nagykõrösieknek nem tudott munkahelyet teremteni a
„kisvállalkozó”.
Vajon egyeztette Kustár, a
nagygazda és Zágráb, a kisvállalkozó a felszólalásaikat az ülés
elõtt? Összejárnak és titokban,
az éjszaka leple alatt találkozgatnak, együtt fantáziálgatnak?
Miért rémisztgetik a nagykõrösieket 8000 török munkavállalóval, miközben Törökország nem
EU tagország, nem is lesz az még
sokáig, így a munkaerõ szabad
áramlása sem biztosított? Tényleg azt hiszik, hogy ezzel a folyamatos hazudozással és megtévesztéssel választást fognak
nyerni bármikor is? Már volt

olyan, hogy 23 millió román
munkavállalóval riogatott az
MSZP 2004-ben és olyan is,
hogy a helyi népszavazás elõtt cigányok betelepítésével vádolták
a polgármestert – minden csak
hazugság volt, most már kiderült, komolyan ennyire futja
Zágrábtól és Kustártól?
Kinek állhat még érdekében ez
a riogatás, rémhírterjesztés?
Mondjuk egy levitézlett SZDSZes országgyûlési képviselõnek,
egy megcsömörlött bukott vezetõnek? Lehetséges, hogy Ábrahám Tibor az új konzervgyár építéséhez – amit õ és Zágráb Nándor még 2014-ben behazudott –,
török vendégmunkásokat alkalmazna, esetleg minaretet is mellé
építene, ahol a müezzin hívná
munkába a szintén török munkavállalókat? Talán a csemegekukoricát, meg az uborkát Törökországba exportálnák? Ki lesz a fuvaros, talán Vona Gábor, vagy az
áfacsaló, kamudiplomás haverja,Volner János, aki azt énekli,

hogy „a lányokat majd a bokorba csábítom, egy iszlám csókért
mindenem oda adom”? Ábrahám
Tibor tud-e arról, amirõl alattvalója, Zágráb Nándor beszélt a testületi ülésen? Ábrahám Tibor támogatná-e, hogy a környékünkre
török vendégmunkásokat telepítsenek? Ábrahám Tibor alkalmazna-e az általa beígért új nagykõrösi konzervgyárban iszlamista,
török munkásokat a nagykõrösiek helyett? Itt az ideje, hogy a
Jobb Nagykõrösért Egyesület
háttérbe húzódó elnöke is megnyilatkozzon azzal a durva riogatással kapcsolatban, melyet Zágráb és Kustár mondott.
A FIDESZ-KDNP képviselõi
azonnal, helyben megcáfolták
Zágrábot és Kustárt, a leghatározottabban visszautasították a
riogatást. Néhány józan észrevételt a rémhírterjesztéssel kapcsolatban következõ lapszámunkban olvashatnak.
Horváth Tibor

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS
2018. ÁPRILIS 8-ÁN!
VÁLASZTÁSI KISOKOS 2.
Hétrõl hétre a legfontosabb kérdéseket és válaszokat itt olvashatja (forrás: Nemzeti Választási Iroda)

Részletek lapunk 16. oldalán!
XIII. évfolyam, 9. szám • 2018. március 2.
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„

Látom, hogy Ön nagyon zavarba van MSZP-s létére. Nem is tudnak még egy jelöltet
se kiállítani ebben a körzetben. Itt már DK-s jelölt van és a DK-nál a Gyurcsány Ferenc pontosan
a bevándorláspárti, még a lakásába is berakott egy családot, hogy azt videózzák meg fényképezzék.
Az MSZP-nek nem ugyanaz a véleménye, mint a DK-nak, de Önnek most már ezt kell kiszolgálni,
hiszen itt DK-s jelöltet tudtak csak állítani.

”

– reagált a február 15-ei testületi ülésen dr. Czira Szabolcs polgármester, László Ferenc (MSZP) hozzászólására,
aki „nagy marhaságnak” nevezte a Soros-tervet és azt is mondta, hogy a „Soros-terv nem létezik”.

Kamupárt jelöltje volt
Ábrahám Tibor
bértollnokának lánya?
Miközben dr. Ábrahám Tibor,
aki liberális volt SZDSZ-es országgyûlési képviselõként veretes írást közölt a minap saját újságjában a kamupártokról, kedvenc bértollnokának lánya
2014-ben pont az Ábrahám által szidott egyik kamupárt jelöltjeként indult az elõzõ országgyûlési választásokon. A
Magyar Gazdaság Párt jelöltje
volt Erdei Tünde, a K. Zs. B. T.
néven publikáló Kiss Zsoltné
Berényi Tünde vezetõ szerkesztõ leány gyermeke. A Volner Jánost és a Jobbikot támogató Ábrahám Tibor írta saját lapjában:
„Emlékezzünk csak 2014-ben
egymillió forint állami támogatást kaphattak az úgynevezett
kamupártok egyéni képviselõjelöltjei. Ehhez a jelölteknek
ötszáz választópolgár aláírását
kellett csak megszerezniük,
hogy megkaparinthassák azt az
egymillió forintot.”
Igen, dr. Ábrahám, mi emlékszünk, ha már Ön nem is.
Erdei Tünde indulóként összegyûjtötte azt a bizonyos ötszáz

aláírást, és megkaparintotta az
egymillió forintot. Az Ön bértollnokának lánya egy kamupárt jelöltjeként csúfosan leszerepelt ezek után a választásokon. Mindösszesen 54 darab
szavazatot szerzett meg a pest
megyei 12-es választókerületben.
Ez azt jelenti, hogy szûk családján, és barátain kívül csak
egy-egy „eltévedt” szavazó voksolt a bértollnok gyermekére.
Arról nincsenek pontos információink, hogy mire is költötte
el az egymillióját. Ugyanis a
kampányköltés jelei nem mutatkoztak. Legalábbis, ha emlékezetünk nem csal, nem találkozhattunk plakátjaival, szóróanyagaival, hirdetéseivel sehol.
Egyébként és nem mellesleg
a bértollnoknõ lányának pártja
valóban kamunak tûnik, amirõl az országos sajtó is több alkalommal cikkezett. Azt nem
tudjuk, hogy lánya választási
bukását az anya hogy élte meg
akkor, és mi lett az egymillió
forint sorsa. Azt viszont ponto-

Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook közösségi
oldalainkon,
valamint a www.nagykoros.hu
városi honlapon!
4

Képünkön K. Zs. B. T., a bértollnok anyuka, aki vélhetõen
nem a lánya választási sikerének örül....
san tudjuk, hogy Ábrahám
Tibornak nem kéne álszent
módon szapulnia a kamupártokat, ha a hozzá közeli embereknek is volt, vagy van hozzájuk köze.
„2014-ben egy választópolgár több jelöltet is ajánlhatott,
így az ajánlószelvények lemásolásával könnyen el lehetett érni
az akkori minimális szükséges
aláírást. Ezért a kamu képviselõjelöltek lazán felvehették millióikat, és bántatlanul leléphettek vele – mert ezért senki sem
vonta, és a törvény sem vonhatta õket felelõsségre.”

A fentit Ábrahám Tibor írta. Ezek szerint valószínû,
hogy Kiss Zsoltné Berényi
Tünde
lányáról,
Erdei
Tündérõl is szól ez. Ekkora
öngólt rúgni, KÁPRÁZATOS! Mindenesetre elgondolkodtató, hogy az ötszáz öszszegyûjtött aláírás után hogyan lehet, hogy Tündikére
csak 54 ember szavazott? Másoltak? A jelölt tényleg lelépett az egymillióval, ahogyan
Ábrahám Tibor azt állítja?
A történetet következõ lapszámainkban folytatjuk!
LV

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

09-05.qxd

2018.02.27.

16:54

VICC

Page 5

SÁV

Az egyszeri civil elnök moziba megy. Megveszi a jegyét, majd beáll a sorba pattogatott
kukoricát venni. Amikor meghallja, hogy 2 dollárba kerül, megszólal:
– Amikor én utoljára moziban voltam, még csak 10 cent volt a pattogatott kukorica.
– Uram, akkor nagyon fogja élvezni az elõadást, ugyanis most már hangja is van a
filmnek!

Levelesládánkból…
Az alábbi levelet egy Honvéd utcai lakostól kaptuk,
melyet szerkesztés, változtatás nélkül teszünk közzé:
„Tisztelt szerkesztõk, én
megmondom
õszintén,
most a héten lett elegem ebbõl az egészbõl, tényleg felnyomta bennem a pumpát a
Jobbik. Aláírtam azt a lapot
a
csatornaügyben
a
Zágrábéknak kétszer is,

mert a csatorna után nekünk is kellett az a pénz.
Hogy ezt végül ki intézte,
nem érdekel, megkaptam,
de ezért most azt várják,
hogy rájuk szavazzunk cserébe? Az itt a baj, hogy a
Jobbik ezt politikává tette
és Volnernek átadták az én
és mások személyes adatait.
Ez bûncselekmény, de ami
zavar leginkább az, hogy a
Jobbik hol telefonál, hol le-

Szervezés alatt
a Temetõhegyi útépítés

Hirdetés

Nagykõrösi székhelyû
széles termékskálával
rendelkezõ gépgyártó
felvételre keres lakatos
szakmunkást és betanított
lakatost.
Szakmai fejlõdési lehetõség.
Jelentkezni lehet
az 53/550-280-as
telefonszámon.

OLVASÓI LEVÉL: Mióta aláírt Zágrábéknak,
folyamatosan zaklatja a Jobbik…
velet küld azóta, hogy támogassam a Volnert, meg
majd szavazzak rá, jönnek a
levelek, a szórólapok, kampányújságok. Már csak a
Volnert várom, hogy megjelenjen a kapuban, de jobban
jár, ha nem teszi. Volt olyan
is, hallottam, hogy akik aláírták ezt a csatornaügyban,
azokat külön is felkeresték.
Listáztak minket???Én nem
pártnak írtam alá, mi ezzel

nem a Jobbikot támogattuk,
csak azt a pénzt kértük viszsza. Az biztos, hogy semmit
nem írok alá nekik ezentúl,
fõleg a Zágrábnak nem,
mert visszaéltek a bizalmammal és átadták a Jobbiknak pártcélokra. Szégyellheti magát, eladta az
adatainkat egy pártnak
azért, hogy Jobbik elnök legyen újra.”

zös projekt. Maguk az ott
élõk kérték, hogy történjen
meg az utcák szilárd burkolattal történõ ellátása.
Ahogyan képünk is mutatja, ez elengedhetetlenül

sürgetõ, hiszen a különösen
csapadékos idõjárási körülmények között, szinte járhatatlanokká válnak az utcák.
LV

Mint ahogyan lapunk arról
beszámolt, Nagykõrösön
közös – önkormányzati és
lakossági összefogással –
épülhetnek meg a Temetõhegy városrész utcái. A szerzõdések aláírása folyamatos.
A helyi önkormányzat szerepvállalása jelentõs az útépítésben,
mindösszesen
mintegy 84%-os. A jogszabály szerint legalább 90
szándéknyilatkozat kellett,
ez a kritérium bõven teljesült
ahhoz, hogy elinduljon a kö-
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Pályázati felhívás

Diplomaátadó ünnepség

Nagykõrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet
nagykõrösi ifjúság és felnõttek részére

a Tanítóképzõ Fõiskolai Karon

„Minden Ké(P)pen Nagykõrös 2018.”
elnevezéssel
Pályázat célja:
Nagykõrös izgalmas értékeinek és nyüzsgõ életének, hagyományainak, fejlõdésének
bemutatása pillanatképekben, olyan igényességgel és
látásmóddal, mely alkalmas
a fentiek nagyközönség elé
tárására, a város bemutatására, népszerûsítésére, pályázati anyagok, kiadványok
illusztrálására. A pályázatok
elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód, valamint a kép által sugárzott
hangulatok, érzelmek megjelenése, Nagykõröshöz kötõdése.
A pályázatok elbírálására
három témakörben kerül
sor, témakörönként két korosztályban külön díjazva a
Hirdetés

pályázókat 18 éves korig
(Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnõtt):
– 1. „Nagykõrös természeti értékei”; 2. „Nagykõrös, az ’ezerarcú’ város”; 3.
„A 650 éve város, Nagykõrös épített emlékei”
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. november
5., hétfõ 12.00 óra
Pályázatok benyújtási címe:
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
(Nagykõrös Lõrinc pap u.
3.) titkársága
További részletek a
www.nagykoros.hu
honlapon!
Az alkotások elkészítéséhez
eredményes munkát
kívánok!

A Károli Gáspár Református
Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Kara február 4-én, vasárnap tartotta diplomaátadó ünnepi közgyûlését a Református
templomban.
A rendezvény nagytiszteletû
Dr. Szetey Szabolcs, a Tanítóképzõ Fõiskolai Kar Hitoktatóés Kántorképzõ Intézet docensének igehirdetési szolgálatával
kezdõdött. Az ünnepi alkalmon megjelent Dr. Homicskó
Árpád, az Állam és Jogtudományi Kar dékánhelyettese,
Dr. habil. Kiss Paszkál, a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese, Dr. habil Pap
Ferenc a Hittudományi Kar
képviseletében, nagytiszteletû
Szabó Gábor, a Nagykõrösi
Református Egyházközség lelkészelnöke, Rácz Péter fõgondnok, Dr. Nyíkos Tamás
járási hivatalvezetõ.
Az igehirdetés után Dr.
Szenczi Árpád dékán úr ünnepi beszédében köszöntötte a
végzõs hallgatókat:
„Az elmúlt években a tanulás, a felkészülés a pályára
olyan befektetés volt, amelynek értelme a következõ években jön el, amikor hasznosítják
Hirdetés

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
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képzettségüket” – mondta,
majd jó munkahelyet, munkasikereket, kiegyensúlyozott
családi-háttéren alapuló boldog magánéletet kívánt a végzetteknek.
Az ünnepi alkalmon 4 pedagógus szakvizsgát tett – egy
kántor-, tanító-, óvodapedagógus-, csecsemõ és kisgyermeknevelõ- és 7 szociális munkás
szakot végzett hallgató kapott
diplomát. Február 2-án, pénteken a kar budapesti képzési helyén 12 szociális munka szakos
és 3 végzett pedagógus hallgatóknak adtak át oklevelet.
A végzett hallgatók ünnepélyes kibocsátása után Kenyeres
Ágnes immár okleveles szociális munkás búcsúzott a fõiskolai
kartól a hallgatótársai nevében.
Az ünnepség végén a Filó
Lajos Alapítvány kuratóriumának díját vehette át Sztajkosz
Petrosz végzett szociális munkás Dr. Fruttus István Levente
alapítványi ügyvivõtõl.
A félévzáró ünnepség a
Himnusz közös éneklésével zárult.
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
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Víziközmû
Társulat
tájékoztatója
A Nagykõrösi Víziközmû
Társulat ezúton tájékoztatja
az érdekelteket, hogy a támogatások kifizetése a jogszerûen kifizethetõ támogatások
százalékában már több, mint

99%-ban megtörtént
a lakosság felé.
Kérjük az érintetteket, hogy
mindazok, akiknek kérdése-

Hazajárók
Hazajárók
Nagykõrösön!
Nagykõrösön!

ik 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!

SZIRÉNA

A Duna TV népszerû mûsora,
a Hazajárók 2018. március 9-én
Nagykõrösre látogat.
Az est témája: 'A Kárpát-medence kultúrtörténeti
és természeti értékeinek bemutatása'
A program helyszíne: Nagykõrös, Cifrakert – Svájci ház
épülete (Ceglédi út 21.) Kezdés 17 órakor.
A program házigazdája:
Polyák Péter környezeti nevelõ
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A részvétel ingyenes!
A programmal kapcsolatban az alábbi
elérhetõségeken lehet érdeklõdni:
Polyák Péter +36-30/663-4657
KÖVA-KOM Np. Zrt. +36-53/550-275

Kisodródott az enyhe ladása során a Ceglédi út és a
Dózsa György utca keresztekanyarban
A rendelkezésre álló adatok
alapján megállapítást nyert,
hogy egy 56 éves ceglédi férfi 2018. február 16-án 05
óra 30 perckor közlekedett
az által a vezetett, utas nélküli
személygépkocsival
Nagykõrös lakott területén,
a Ceglédi úton (441-es számú fõúton) Cegléd irányából Kecskemét irányába. Ha-

zõdése után a 15+720 km
szelvénynél lehaladt az úttestrõl a menetiránya szerint
jobb oldalon a füves útpadkára, ahol egymást követõen
3 db fának ütközött, amely
következtében jármûve a tetejére borult. A közúti közlekedési baleset következtében
a férfi könnyû, 8 napon
belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett,
jármûvében
anyagi kár keletkezett.

A NAGYKÕRÖSI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
TOVÁBBI HÍREIT
KERESSE A
www.nagykorosma.hu
OLDALON!
XIII. évfolyam, 9. szám • 2018. március 2.

TRAGIKUS
TÛZESET

NAGYKÕRÖSÖN
Kigyulladt egy 140 négyzetméteres családi ház pénteken, Nagykõrösön, egy
ember a helyszínen életét
vesztette – tájékoztatott a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõje.
Csámpai Attila elmondta: Nagykõrösön az Eötvös
Károly utcában egy nagyjából 150 négyzetméteres
családi ház alsó szintjén keletkezett a tûz. A tûzoltók
kiérkezésére a konyha és
egy másik helyiség teljes
terjedelmében égett. A tûzoltók elmondása szerint az

oltást nehezítette, hogy
rengeteg felhalmozott bútor és ruhanemû volt az
épületben.
Az esethez riasztott
nagykõrösi és a ceglédi tûzoltók úgy tudták, egy ember van a házban. Õt kimentették, átadták a mentõknek, de az életét nem
tudták megmenteni. A tûz
keletkezésének okát és körülményeit a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vizsgálja – közölte a
szóvivõ.
Mély fájdalommal osztozunk a család gyászában!
7
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Közönségdíjak átadása

A közönségdíj nyertesei
A „Minden Ké(P)pen Nagykõrös 2017.” címû fotópályázat Nagykõrös Város
Önkormányzata koordinálásával és a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. közremûkö-

désével valósult meg, melynek célja, hogy a fotókon
keresztül minél többen fedezhessük fel, hogy Nagykõrösben mit látnak igazán
értékesnek a pályázók.

A pályázat díjátadó ünnepségére tavaly novemberében került sor, ezzel egy
idõben most elõször közönségszavazás is indult minden témakörön és kategórián belül. A képekre a kiállítás helyszínén, az alattuk
található sorszámuk alapján lehetett voksolni 2017.
december 18-áig.
●
Ifjúsági kategóriában
közönségdíjas lett Farkas
Ferenc Szabolcs, Nagykõrös
természeti értékei témakörön belül Kékség címû pályamunkájával.
●
Szintén Ifjúsági kategóriában közönségdíjas lett
Szabó Nikolett, Nagykõrösi
emberek témakörön belül

Színezd újra, valamint az
Épített örökség Nagykõrösön témakörében az Ím,
béjöttünk címû alkotásaival.
●
Felnõtt kategóriában
közönségdíjban részesült
Palotainé Grónai Éva
Nagykõrös természeti értékei témakörön belül Párhuzamok, Nagykõrösi Emberek témában Beszélõ tekintet, továbbá az Épített
örökség Nagykõrösön témakörben Bejárat Istenhez
címû fotóival. Palotainé
Grónai Éva ezzel elnyerte
az „abszolút legtöbb szavazatot begyûjtõk” címét is.
Gratulálunk a díjazottaknak!

KÖZPONTBAN A KULTÚRA INTERJÚSOROZAT

Vendégünk volt Schäffer Erzsébet írónõ
hogy ha szomorú az ember,
akkor nem szabad dönteni.
Talán ezeket mesélné rólam
a kis dobozom.

2018.
február
21-én
Schäffer Erzsébet Pulitzer –
díjas újságíró tartott elõadást a Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központ
Szabó Károly Városi Könyvtárban. Az írónõvel az elõadás elõtt Juhász Nándor a
kulturális központ igazgatóhelyettese beszélgetett.
– Ha életre kelne Schäffer
Erzsébet kedvenc tárgya,
ami sûrûn Önnél van, akkor
mit mesélne nekem ez a
tárgy Önrõl?
– Ez a tárgy most is nálam
8

van. Egy kis doboz, melyben
van egy bicska, tû, ragasztó,
madzag, fogvájó és fájdalomcsillapító. Ez a tárgy elmesélné rólam, hogy odaadóan tudok örülni. Nemrég
tanultam, hogy amikor boldog az ember, akkor nem
szabad ígérni. Régen gyakran ígértem, most már tudom, hogy ez nem mindig
helyes. Amikor szomorú vagyok, akkor általában hallgatok, elvonulok vagy elsírom
magam, de szerencsére nem
jellemzõ rám, hogy gyakran
elvonulok. Azt tanultam,

– Ha ki kellene egy pillanatot ragadni az életébõl, akkor melyik lenne az, amire a
legszívesebben emlékszik
vissza?
– Az egyik legnagyobb
boldogság számomra a negyedik gyermekünk születése volt. A férjem mindig csak
a gyermekeink születésének
másnapján látogatott meg
minket, de Fanni születésénél a férjem a három nagygyerekkel bejött hozzánk
még aznap éjszaka. Emlékszem, hogy könnyes volt a
gyermekeim szeme a látogatásnál, ez egy olyan pillanat
volt számomra, mely összefogott mindent, kerek volt és
felejthetetlen számomra.
– Pályafutása során szerzett
élményei közül melyiket
emelné ki a legszívesebben?
– Az elsõ könyvem kézira-

tát Lázár Ervinnek vittem el,
és azt kértem tõle, hogy
mondjon véleményt arról és
legyen velem nagyon szigorú. Ervin elolvasta és utána
meghívott egy pohár borra
és azt mondta nekem, hogy
nem bírta lerakni a kéziratomat. Megígérte, hogy ezt a
véleményét írásba is adja és
így elsõ könyvemnek õ írta
az elõszavát. Számomra ez
egy nagyon fontos és szép
emlék.
– 2018-ban ünnepli Nagykõrös városi rangra emelkedésének 650. évfordulóját.
Ezen alkalomból mit üzen a
nagykõrösieknek?
– Volt lehetõségem az elõadás elõtt sétálni a csodálatos belvárosban. Úgy láttam,
hogy az utcán közlekedõ
emberek nagyon nyitottak,
otthonosan és barátságosan
üdvözöltek. Én azt üzenem a
nagykõrösieknek, hogy maradjanak mindig ilyen nyitottak, mosolygósak és kedvesek.
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Ne

általánosítsunk…
– Amikor az építményadót
bevezettük – mondta Kustár
Tamás képviselõ a költségvetés tárgyalásakor a februári
képviselõ-testületi ülésen –,
volt egy kis terület után adókedvezmény, de sajnos egy
helyi ügyvéd ezt megtámadta Alkotmánybíróságon és
akkor ezt a kedvezményt, ezt
ki kellett venni…
Mint Kustár Tamást emlékeztették, egy volt képviselõ,
s nem ügyvéd lépett fel a
kedvezménnyel szemben.
Dr. Czira Szabolcs polgármester meg is jegyezte az

ülésen: Ne húzzuk be az
ügyvédeket ebbe, nem tudja,
melyik ügyvédre gondolhat
a felszólaló.
Miután a képviselõ befejezte a felszólalását, dr. Czira Szabolcs polgármester elmondta:
– Csak az ügyvédek védelmében hadd mondjak
annyit, hogy a családunkban
is van ügyvéd, de azért nem
mindenki olyan, hogy az önkormányzatot pereli, tehát
azért ne általánosítsunk egy
ügyvéd vonatkozásában.
n.a.

Mi lesz
veled
nagykõrösi
baloldal?
Vajon miért nem a jobbik
listás helyén ül Zágráb
Nándor, ha már õ lett a
helyi szervezet elnöke?
Érdekes kérdés merült
fel egy beszélgetésen. Ha
Zágráb Nándor lett a Jobbik helyi szervezetének elnöke, akkor miért nem annak listás helyét tölti be a
helyi képviselõ-testületben,
miért a Jobb Nagykõrösért
mandátumát foglalja el?
A kérdés azért is érdekes, hiszen Zágráb Nándor
mindössze néhány hónapja
ült be Ábrahám Edit helyére. Ekkor már nyilván látszott, hogy Zágráb szorosabbra akarja fûzni viszonyát a Jobbikkal.
Egyesek szerint ez jó je-

le, hogy a Jobbik miként
gyûri majd be a Jobb
Nagykõrösért Egyesületet,
hiszen végtére is az a helyzet állt elõ, hogy a Jobbik
elnöke ül a Jobb Nagykõrösért székén. Egyesek arra
emlékeztetnek, hogy Zágráb az Egyesületben is alelnök. Persze az is érthetõ,
ha valaki úgy gondolja,
hogy éppen ezért kellett
volna, inkább a Jobbik helyét betöltenie és a Jobb
Nagykõrösért-bõl is behozni egy olyan személyt, aki
az Egyesület többször
hangsúlyozott sokszínûségét mutatja, azaz egy baloldali, DK-s, liberális személyt, akivel Zágráb egyesületi tagtársként ugyan-
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A „Pálfája” értékei
A Pálfájai Oktatóközpont,
és a Pálfájai növényvilág bemutatása
a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság szaklapjában,
a „Gyógyszerészet”-ben!

2017 õszén a Magyar
Gyógyszerésztudományi
Társaság Bács-Kiskun Megyei tagjai tettek látogatást a
Nagykõrösön található Pálfájai Parkerdõben, és Oktatóközpontban. A program
házigazdája Polyák Péter
környezeti nevelõ, gyógynövény-botanikus volt.
A látogatás élményeirõl, a
bemutatott természeti értékek szakmai megítélésérõl a
’Gyógyszerészet’ elnevezésû

szaklap 2017/11-es számában lehet olvasni. A cikk
több mint 3 oldalban mutatja be fotókkal gazdagon illusztrálva a látottakat!
Sok esetben Nagykõrösiként nem is gondoljuk, milyen értékeket rejt környezetünk!
Kérem, olvassák el a cikket, valamint látogassanak
ki az Oktatóközpont kicsik
és nagyok számára összeállított programjaira!

olyan jól együtt mûködhetne, mint Tornyival, de így
nem érezhetnék azt az
Egyesület egykori baloldali
szavazói, hogy esetleg megpróbálják õket kisemmizni.
A témafelvetés még akkor is érdekes, ha figyelembe vesszük, hogy Zágráb bizonyára nem szerepel
a helyi Jobbik 2014-es választásokkor leadott kompenzációs listáján, így onnan nem juthat be a testületbe. Persze a felvetés így
is áll, ha már Zágráb lett a
Jobbik helyi szervezetének
elnöke és látható, hogy a
Jobbik miként nyilatkozott
az országos választásokon
az összefogást illetõen,

ahogy az is látszik, mekkora elánnal húzza a Jobbik
szekerét manapság Zágráb,
de akkor mi lesz így a DK
és baloldali szavazókkal?
Zágráb nyíltan arra buzdít,
a Jobbik jelöltjére szavazzanak Nagykõrösön, és a
DK jelöltje? Eddig tartott
a függetlenség, amíg magához kellett édesgetni a baloldali szavazókat? Erre
kellettek akár a liberális
támogatók is? Erre szolgált volna Zágráb látványos Jobbikból távozása és
civillé válása, hogy elhappolja az MSZP és a baloldal szavazóit?
-sz9
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NAGY BALÁZS
ODAKÉRDEZETT, ZÁGRÁB ÉS
TORNYI PEDIG LEFAGYOTT

Nagy Balázs kérdezett, igaz, választ nem kapott, pedig láthatóan nyitva van a szemük a Jobbikosoknak, így érthetnék,
amit kérdeztek tõlük….
Zágráb Nándor és Tornyi Béla, helyi Jobbikos képviselõk
eljutottak oda, hogy már azt
is kritizálják, amit utána
megszavaznak. Ilyen volt a
Soros-tervrõl és Nagykõrös
megvédésérõl szóló alpolgármesteri elõterjesztés is a
februári testületi ülésen.
Nyilván azért volt a Jobbikos

showmûsor, mert nem engedhették meg Kustárnak,
hogy csak vele legyen tele a
helyi kereskedelmi mini sajtó. Az viszont sajnálatos,
hogy egy ilyen fontos kérdésben nem tudja azt mondani minden ellenzéki:
egyetértek azzal, hogy ne legyenek bevándorlás-szerve-

MÛSOR
2018. március 2.; 3.; 4.
14 óra Hihetetlen
történet az óriás
körtérõl (színes,
szinkronizált dán
animációs film)
16 óra Valami Amerika 3
(színes magyar
vígjáték)

18 óra A Szabadság
50 Árnyalata
(színes, szinkronizált, amerikai
romantikus
dráma)
2018. március 5.
16 óra Valami Amerika 3
18 óra A Szabadság
50 Árnyalata
2018. március 6.
18 óra A Szabadság
50 Árnyalata
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zõ irodák Nagykõrösön.
Ehelyett megy a színjáték,
Kustár földesúri gõggel tagadja le a Soros-terv létezését, majd László Ferenccel
együtt nem szavazza meg
azt, hogy Nagykõrösön ne
lehessen bevándorlás-szervezõ irodát mûködtetni. Zágráb és Tornyi pedig felmondta a Jobbikos pártszöveget, igaz, azt kihagyták
óvatosan, hogy miért tett Allah mellett hitet a fõnökük
és miért mondta azt Vona,
hogy az „iszlám az emberiség utolsó reménye.” Nagy
Balázs települési képviselõ
(FIDESZ-KDNP) így reagált
a Jobbikos megnyilatkozásokra:
„A Jobbiknak már volt
annyiféle fölvetése, annyiféle
gondolatmenete, Vonának fõleg. MOST NEM TUDOM
ELDÖNTENI, ÖNÖK ITT
KETTEN MELYIK JOBBIKOT KÉPVISELIK? A ná-

ci, a nyilas eszméket valló
pártrészt? Vagy a török,
szürke farkasokat támogató,
iszlámot segítõ, Allahot imádó Jobbikot? Vagy a rózsaszín
ruhás, kutyasimogatós, zsúrpubis Jobbikot támogatják?
Nem tudom eldönteni a megnyilatkozásaik alapján, most
Önök a Vona érának melyik
szegmensét támogatják? Melyik az, amelyik most az
Önök fejében motoszkál?” –
kérdezett oda Nagy Balázs
képviselõ. Választ persze
nem kapott, így nem tudtuk
meg, hogy Tornyi szürke farkas, vagy Zágráb a zsúrpubi,
esetleg mindketten rózsaszínûek-e?
Nézze meg Ön is a rövid
videót az Önkormányzati
Hírek facebook oldalán, és
döntse el, hogy Zágráb és
Tornyi szürke farkasok,
vagy rózsaszín zsúrpubik...

2018. március 8.; 9.
14 óra Nyuszi Suli
(színes, szinkronizált német
animációs
családi film)

16 óra Sötétben
(színes, feliratos
francia-német
krimi)
18 óra A Pentagon
Titkai (színes,
szinkronizált
amerikai krimi)

Horváth Tibor

2018. március 10.; 11.
14 óra Nyuszi Suli
16 óra Sötétben
18 óra A Pentagon
Titkai

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

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

09-11.qxd

2018.02.28.

10:46

Page 11

20 éve

a vállalkozók szolgálatában
JUBILEUMI INTERJÚ
A nagykõrösi, és környéki
vállalkozók körében fogalom
Szécsény Zoltánné könyvelõ,
pályázatíró, szaktanácsadó
neve, aki egy igazán sikeres
könyvelõirodát és cégcsoportot vezet, mûködtet. A vezetõ
asszony éppen 20 évvel ezelõtt szerzett könyvelõi végzettséget, akkor még egy helyi
szövetkezetben dolgozott.
Két év múlva már önálló vállalkozása volt, ma pedig az
MSZ-CO Könyvelõ Irodát
vezeti, mely egy cégcsoport fõ
pillére, összesen 7 kisebb Kft.
tartozik hozzá. A kezdetekkor
nagy segítséget jelentettek neki helyi ügyvédek, akik mindenben segítették a mára már
mintegy 1200 ügyfélnek segítõ vállalkozás létrejöttében.

Szécsény Zoltánné igazán
büszke munkatársaira, akik
nélkül nem érhették volna el
ezeket a szép sikereket. Öszszesen 25 alkalmazottat foglalkoztat, rendszeresen fogad
fõiskolás gyakornokokat is,
akiket segít a szakmai rutin
megszerzésében. A munkatársak közt 3 kamarai tag is
van, 5 diplomás, 6 mérlegképes könyvelõ és 5 TB ügyinézõ. Így a legmagasabb
szakmai humán erõforrással
tudják fogadni ügyfeleiket. Az
irodavezetõ asszony, és a kollektíva folyamatosan vesz
részt szakmai továbbképzéseken. Azt mondja, hogy ez a
mai világban nagyon fontos,
hiszen lépést kell tartani a folyamatos változásokkal. Ma-

Hirdetés

Biztonságban szeretné tudni értékeit?
AKÁR A SZABADSÁGA IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB IDŐTARTAMRA
VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA SZÉFBÉRLÉSI
SZOLGÁLTATÁSUNKAT!
• Magas fokú védelemmel ellátott, változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció
A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi ﬁókjaiban:
- 0-24 órában:
• Budapest III. ﬁók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi ﬁók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.)
- ﬁóki nyitva tartási időben:
• Vecsési ﬁók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a)
• Budapest I. ﬁók (1181 Budapest, Üllői út 399.)
http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy
forduljon bármely ﬁókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok
kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek
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gas színvonalú munkát csakis
így lehet végezni. Az ügyfélkörbe beletartoznak a társas
vállalkozások, egyéni vállalkozók és az õstermelõk is.
„Teljes körû szolgáltatást
nyújtunk ügyfeleinknek, azért
vagyunk ‘ekkorák’, mert más
szolgáltatásokat is nyújtunk,
mint egy átlagos könyvelõ
iroda. Például a mezõgazdasági vállalkozókkal külön egy
kétfõs team foglalkozik. Intézzük többek közt a területalapú támogatásokat, vezetjük a gazdálkodási naplójukat, de az MVH ellenõrzéseket is segítjük. Sok vidéki
ügyfelünk is van. Mintegy
40%-uk nagykõrösi, a többiek Bács-Kiskun megyeiek,
vagy budapestiek, de az agglomerációs övezetbõl is sokan
jönnek hozzánk. Büszkék vagyunk arra, hogy sok esetben
még a NAV is bennünket
ajánl, ha valakinek rendbe
kell tenni a könyvelését. Folyamatosan bõvülne ügyfélkörünk, de mi csak annyit tudunk vállalni, amennyit kapacitásunk lehetõvé tesz. Maximálisan segítünk mindenben
megrendelõinknek, gyakran
EKÁER, vagy cégkapus regisztrációban is. Lesz egy nagyon fontos változás július
1-tõl, melyre minden vállalkozónak fel kell készülnie.

A számlázó
programokat
össze kell kötni a NAV rendszerével, a kézzel készített
számlákat pedig le kell jelenteni a NAV felé az összegtõl
függõen, 1 vagy 5 napon belül, amely bejelentéseket regisztrációs kóddal fel kell tölteni elektronikusan is a NAV
rendszerébe. Mi is erre készülünk, hogy mindenkinél zökkenõmentes legyen az átállás.
Senki sem gondolta, hogy
ilyen nagy cégcsoporttá nõjük
ki magunkat, nagyon büszke
vagyok arra, amit kollégáimmal közösen elértünk! A megyében nincs is másik ekkora
könyvelésre szakosodott vállalkozás. A 25 fõt valóban nehéz már koordinálni, egyben
tartani, de azt hiszem, sikerült! Szépen berendezkedtünk, folyamatosan bõvítettük az irodánkat. Jó lenne
majd átadni ezt az egészet
egyben, jó kezekben szeretném tudni azt, amit létrehoztunk. A lányom közgazdász,
de Budapesten boldogul. Bízom benne, hogy majd utódommal vagy utódaimmal
ugyanilyen elégedettek lesznek ügyfeleink. Akiknek ezúton is hálásan köszönöm,
hogy bennünket választottak!” – mondta el lapunknak
a könyvelõ iroda vezetõje.
Lõrinczy Veronika
11
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
2018. MÁRCIUS
KÉPVISELÕ NEVE

FOGADÓÓRA NAPJA

HELYE

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester
1. sz. választókerület

2018. március 19. (hétfõ)
13.00 órától

Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykõrös, Szabadság tér 5.
fszt. 13. szoba)

Kiss Attila Csaba
települési képviselõ
2. számú választókerület

2018. március 9. (péntek)
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium
(Nagykõrös, Ceglédi út 2.)

Kustár Tamás
települési képviselõ
3. számú választókerület

2018. március 5. (hétfõ)
16.00 órától

Humánszolgáltató Központ
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselõ
4. számú választókerület

2018. március 7. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykõrös, Mintakert u. 22.

Illés Sándor
települési képviselõ
6. számú választókerület

2018. március 7. (szerda)
17.00 órától

Nagykõrösi Városi Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykõrös, Ifjúság u. 22.)

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselõ
7. számú választókerület

2018. március 7. (szerda)
17.00–18.00 óráig

Nagykõrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola
(Nagykõrös, Kinizsi u. 4.)

Nagy Balázs
települési képviselõ
8. számú választókerület

2018. március 12. (hétfõ)
16.00–17.00 óráig

Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykõrös, Szabadság tér 5.
fszt. 13. szoba)

László Ferenc
települési képviselõ

2018. március 6. (kedd)
14.00 órától

Nagykõrösi Arany János Kulturális
Központ, 1. emelet, 38. sz. terem
(Nagykõrös, Szabadság tér 7.)

Tornyi Béla Ernõ
települési képviselõ

2018. március 23. (péntek)
17.00–18.00 óráig

Nagykõrös, Puskás Tivadar utca 2.
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Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. február 26-tól
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
2018. március 5-tõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
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.

12

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér
2018. március 3-4-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725;
06-20/375-77-50
2018. március 10-11-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykõrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
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NAGYKÕRÖS
VÁROS ÉV
SPORTOLÓJA
2017.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2018.
január 29-én kelt határozata
alapján a 2017. évre vonatkozóan döntött a kitüntetõ
cím adományozásáról.

„Nagykõrös Város Év
Sportolója 2017. címet
kapta, ifjúsági nõi kategóriában:
Horváth Luca
– judo sportágban
Horváth Luca a Kõrös Judo
Sportegyesület versenyzõje és
a Nagykõrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola kitûnõ tanulója. Negyedik éve, hogy
megismerkedett a judo sportággal. A 2017-es év kiválóan
sikerült számára, hiszen
mind a saját korcsoportjában, mind pedig eggyel fentebb, az ifjúsági korcsoportban is kiváló eredményeket
ért el. A serdülõ és az ifjúsági
országos bajnokságon is II.
helyen végzett, ami kiemelkedõ eredménynek számít.
Elsõ helyezést ért el az országos diákolimpián, ezzel
kétszeres országos diákolimpiai bajnok lett. Mindezek
mellett számos rangos versenyen állhatott fel a dobogó
legfelsõ fokára. Edzõi: Pap
András és dr. Hajdú László.
A díjazottnak gratulálunk!

ÁLLÁSHIRDETÉS
Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet állást hirdet

takarító

munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Takarítói feladatok ellátása fekvõbeteg ellátó
osztályokon, kétmûszakos munkarendben,
hétvégi munkavégzéssel.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Csépleõ Viktória ápolási igazgatótól kérhetnek, tel: 53/351-761, e-mail:
nkkorh@gmail.com

XIII. évfolyam, 9. szám • 2018. március 2.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagykõrösi
Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet
címére történõ megküldésével (2750 Nagykõrös, Fáskert u. 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:52-55/2018,
valamint a munkakör megnevezését: takarító
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
13
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Aranyosok farsangi kézmûves foglalkozása

Húshagyókedden farsangbúcsúztató kézmûves foglalkozást tartottunk könyvtárunkban. Ismét vendé-

günk volt Szabó Károlyné
Klárika, a Duna-Tisza közi
Népmûvészeti Egyesület elnök asszonya. Bohócsüve-

get és gallért készítettünk
3.b osztályos leánykákkal.
Amíg a gyerekek kidíszítették a bohócsapkákat, addig
farsangi nótákat énekeltünk
és verseltünk is sokat. Jó

volt látni, ahogy segítettek
egymásnak a munka során.
Köszönjük Szabóné Klárikának, hogy ismét eljött
közénk.
Arany Iskola

Télbúcsúztató farsang
Vidám télbúcsúztató
farsangi délelõttöt
tartottak az Eötvös
Óvoda gyerekei. A
hangulatos jelmezekben jókedvûen
táncoltak, mulattak.
Örömmel kapcsolódtak be a Palint
társulat zenés, dalos
mûsorába, jól érezték magukat egész
nap folyamán.
Óvónõk
Hirdetés
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Euro Nyelvvizsga Központ Partnerintézmény címet szerzett
az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
– mondta el lapunknak dr. Cziráné dr. Kõházi-Kis Tímea igazgató:
A szakmai együttmûködést szimbolizáló tábla az elmúlt héten érkezett meg a gimnáziumba, melyet
Pákozdi Viktória, a ceglédi
MySchool Nyelviskola vezetõje
nyújtott át ünnepélyes keretek között, az iskolavezetés és a nyelvi
munkaközösség tagjai elõtt. 2017.
december 14-én az EUROEXAM
Nyelvvizsgaközponttal megkötött
együttmûködési megállapodásunk
realizálódott ebben a táblában, a
rengeteg munka gyümölcse beérett, ezzel együtt megkaptuk, elnyertük az Euro Nyelvvizsga Központ Partnerintézménye címet.
A partnerintézményi cím egy
újabb nagy lehetõsége a diákoknak. Eddig már 36 fõ tett középfokú nyelvvizsgát, két tanulónk már
a felsõfokút is megszerezte. Ez egy
újabb kitörési pont, mely elõsegíti
a továbbtanulást, német nyelvbõl
is ugyanez a célunk. A szakmai
együttmûködés megkönnyíti a
vizsgára készülõ diákjaink felkészülését angol nyelvbõl, hiszen
nemcsak tankönyvek és gyakorlótesztek állnak a rendelkezésükre,
hanem szervezett szakmai találkozókon és próbanyelvvizsgák során
is felmérhetik tudásukat. Bízom
benne, hogy végre sikerül azokat a
falakat megszüntetni, hogy egy
megközelíthetetlen dologként tekintenek a gyerekek a nyelvvizsgára, és hogy ezekkel a próbanyelvvizsgákkal, ezekkel az elõadásokkal, ezeknek a hangulatával sikerül bennük kialakítani a képet,
hogy õk is képesek rá. Egy kis odafigyeléssel, feladattípusok gyakorlásával, szorgalmas munkával nagyon hamar elérhetõ az eredmény
és a nyelvvizsga bizonyítványukat
a kezükben tarthatják. 2018. április 18-án tartjuk az újabb általános
nyelvvizsga tréninget, majd ezt követõen egy próba nyelvvizsgát is,
akik ott sikerrel teljesítenek, mehetnek a nyelvvizsgára.
Közben iskolánk angol nyelvtanárai elvégezték a szükséges képzést ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudják felkészíteni diákjainkat a nyelvvizsgára. Nyelvvizsgáztató trénerek lettek: Sági
Monika, Kálmánné Faragó Adél,
Kissné Somogyi Rita, Ragóné Ország Zita, Szrapkóné Ferencz Orsolya. Így õk már nemcsak angoltanárként mûködnek, hanem hivatalos Euroexam vizsgafelkészítõ és
szóbeli vizsgáztató tanárként is –
tudtuk meg dr. Cziráné dr. KõháziKis Tímeától.

Az Euroexam nemzetközileg is
és Magyarországon is egy ismert,
nagyon színvonalas, minõségi
nyelvvizsga, statisztikai adatok
alapján három tanulóból egy tanuló biztos, hogy ezt választja. A
nyelvvizsga ma már nemcsak a
diplomához, de a felvételi jelentkezéshez is szükséges, így a középiskolák felelõssége és kötelessége is
színvonalas nyelvi képzést nyújtani
diákjainak. Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium mindent megtesz annak érdekében, hogy magas
szintû nyelvi képzést nyújtson,
melyet mi sem bizonyít jobban,
hogy komoly szakmai munka
eredményeként szerezték meg az
Euro Nyelvvizsga Központ Partnerintézménye címet, ez a cím pedig még színvonalasabbá teszi az
itt folyó képzést.
Az igazgató beszélt a TOVÁBBTANULÁS fontosságáról is:
A gimnázium elsõdleges célként
kezeli a továbbtanulás fontosságát, melynek érdekében pályaválasztási fórumokat is tartunk. A
miniszteri rendelet alapján elõírt
pályaorientációs napon 28 régi diák jött el elõadást tartani. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a
Neumann János Egyetem karainak
képviselõi pedig a gimnázium dísztermében tartottak fórumot. A
Neumann János Egyetemtõl, az
NJE-GTK-ECO Ösztöndíj program keretében, öt ösztöndíjas helyet kaptunk, így ide két diákunkat
delegálhattuk,együttmûködési
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megállapodás keretében. Az Educatio Szakkiállításra 100 fõ utazott el tõlünk, valamint nyílt napjaink is a továbbtanulást segítik
elõ, Balog Gabriella és Maginé
Erdõs Veronika kolléganõim minden héten fogadóórát tartanak.
Büszkén mondhatjuk, hogy tehetséggondozó osztályaink, a félévi statisztika alapján, jó eredményekkel zártak: a 10.a osztály átlaga 4. 53 volt, a 12. a osztályé 4.51,
a 7. a osztályé pedig 4.50. 67 szaktanári, 333 osztályfõnöki, 139
igazgatói, 43 nevelõtestületi, 460
tantárgyi dicséretet osztottunk ki.
Ügyelünk a hiányzási átlagra is.
A különbözõ országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket értünk el, tanulóink
méltón öregbítik a gimnázium hírnevét. Úgy gondolom, hogy az
ECDL vizsga ugyanolyan fontos,
mint egy nyelvvizsga, és örömmel
mondhatom, hogy ebben 90%-os
az összességi eredményünk.
● Ünnepi alkalmaink közül figyelemreméltó volt az ARANY
200 vagy akár a REFORMÁCIÓ
500 ünnepeink. A Reformáció ünnep 500 perces sportprogramját is
kiemelném. Az októberi ARANY –
KORA Komplex Kistérségi Vetélkedõ is jól sikerült, így lesz folytatása.
● Fontosnak tartjuk, akár a
nyelvtanulás szempontjából is, a
testvériskoláinkkal való szoros
kapcsolattartást. Az espelkampiak
idén szeptemberben érkeznek hozzánk, a Határtalanul program ke-

retében a 9. a osztályos tanulóink
Szászrégenbe utaznak. Új olasz
testvériskolával gazdagodtunk, így
valószínû õsszel, Tolentinoból érkeznek hozzánk olasz diákok. Kárpátalján Técsõ városát is támogatjuk. A Tálentum Alapítvány által
pedig a rászorulókat, hátrányos
helyzetûeket segítjük.
● A DÖK munkája is páratlan.
Suba Csabának köszönhetõen
rendkívüli munkát végeznek, színesítik a gimnázium életét, számos
programot szerveznek, mint akár a
Mátra túra is. Mind az iskolarádió,
mind a gi-MI-BLOG üzemeltetése
az õ feladatuk. Folytatja munkáját
az Értékteremtõk Köre is.
● Iskolánk hitéletéhez hozzátartozik, hogy tartunk csendes napokat, valamint hó végi és reggeli
áhítatokon vesznek részt a gyerekek a templomban. A Bibliaismereti csapatversenyen is képviseltetjük majd magunkat Pápán. Nagyon büszkék vagyunk az énekkar
munkájára Ecsedi Péter énekmûvész vezetésével. Az önálló CD-jük
megjelenésének bemutatója április
14-én lesz, továbbá fellépnek a
március 15-i városi megemlékezésen is.
Jelenleg aktívan készülünk a
március 15-i városi mûsorra, a
szakaszvizsgákra, a diáknapra,
ballagásra, az érettségi vizsgákra.
Terveink között szerepel többek
közt az intézmény teljes energetikai felújítása, a labor fejlesztése is.
Lejegyezte: Beretvás Judit
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ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS
2018. ÁPRILIS 8-ÁN!
VÁLASZTÁSI KISOKOS 2.
Hétrõl hétre a legfontosabb kérdéseket és válaszokat itt olvashatja (forrás: Nemzeti Választási Iroda)
Képünk illusztráció: Földi Lászlót, a FIDESZ-KDNP jelöltjét elsõ,
Földi Áront, az LMP jelöltjét másodikként vették nyilvántartásba,
ha jogerõre emelkedik a jelölti
státusz, akkor rájuk már biztosan
szavazhatunk április 8-án. Forrás: NVI, 2018. február 25-ei állapot szerint

2. Milyen feltételekkel lehet szavazni?
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
névjegyzékben szerepel.

1. Kik lesznek a jelöltek Pest megye 12.
számú választókörzetében?
Egyéni képviselõ-jelöltekre
és országos pártlistákra szavazhatunk április 8-án, mind-

kettõ folyamatosan nyomon
követhetõ a Nemzeti Választási Iroda honlapján, így teljes nyilvánosságot biztosítanak ahhoz is, hogy megtudjuk,
egyes választókerületben kikre lehet majd leadni érvényesen a szavazatunkat.

Tavaszköszöntõ
Jótékonysági Bál
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját, valamint barátaikat
a Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola
Szülõi Közössége által szervezett jótékonysági estre.

Idõpontja: 2018. március 24. 19 óra.
Asztalfoglalás 18.45-ig
Helye: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola
Nagykõrös, Ceglédi út 24.
A jó hangulatról és a talpalávalóról Bakos András,
Dobos Zsolt, és Kecskeméti Dénes gondoskodik.
Az este során a Holló Lakodalmas Vendégház
biztosítja a vacsorát.
Jegyek kaphatóak az iskolában
Máté Zsuzsanna tanárnõnél 8–16 óra között
(telefonos egyeztetéssel: 06-30/878-04-09)
Bednárné Susán Erikánál,
az Erika Mûhelye fodrász szalonban,
Jókai u. 9.
Vacsora jegy: 3700 Ft/fõ Pártoló jegy: 1000 Ft/fõ
Tombola is várja szórakozni vágyó közönségünket,
ára 100 Ft/db.
(Tombolajegyek a helyszínen megvásárolhatók)

A választópolgárnak igazolnia
kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetõi engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával). A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék
aláírásával igazolja.

3. Lejárt érvényességû okmányokkal lehet-e szavazni?
A lejárt érvényességû okmányokkal rendelkezõk nem szavazhatnak, õket a szavazatszámláló bizottság köteles
visszautasítani. A szavazásra
abban az esetben sincs mód, ha
a választópolgárt a bizottság
tagja vagy tagjai személyesen
ismerik, és a névjegyzéken is
szerepel. Ezért fontos, hogy a
választópolgárok a szavazás
napja elõtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és
idõben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzésérõl.

4. Hány órától hány
óráig lehet szavazni?
Szavazni április 8-án 6 és 19
óra között lehet.
FOLYTATJUK!
Forrás: Nemzeti Választási Iroda

