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Nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük kedves Hölgy Olvasóinkat!
Dr. Czira Szabolcs polgármester, a Szerkesztõbizottság elnöke
„Tiszteld a nõket! Õk szövik és fonják / Földi sorsunkba a mennyei rózsát, / Szövik a szerelem hû kötelét. / Rajtuk a báj szûzi fátyola lengve, / S élteti szent kezük éberen egyre/ A nemes érzelem tiszta tüzét.”
(Részlet Friedrich Schiller A nõ méltósága címû mûvébõl)
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Ingyenes információs lap

KÖSZÖNET
Mint arról az Önkormányzati Hírek beszámolt, a nagykõrösi Názáret Római Katolikus Óvoda fennállásának 25. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen dr. Czira Szabolcs virágcsokorral köszönte meg
az óvoda dolgozóinak odaadó
munkáját és 250 ezer forintos, az
óvodai pedagógiai program megvalósítását biztosító eszközök és játékok beszerzésére fordítható, támogatást adott át Horváth Dénesné
óvodavezetõnek.

További részletek
lapunk 5. oldalán!

NAGYKÕRÖS GYÕZÖTT!
Sportpark és futókör megépítésére
is támogatást kap Nagykõrös
Nagykõrösön egy darab D típusú sportpark és egy darab
400 méteres futókör megépítésének támogatásáról hozott döntést a nemzeti fejlesztési miniszter – tudtuk meg
dr. Czira Szabolcs polgármestertõl.

„Központban a kultúra –

Arany-200”

További részletek lapunk 7. oldalán!

A városvezetõ lapunknak elmondta:
Kedden vettem kézhez az értesítést, mely szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közétett Nemzeti Szabadidõs Egészség és Sportpark Programba benyújtott kérelmünket a Minisztérium befogadta, és dr. Seszták Miklós miniszter úr döntésével egy darab D típusú sportpark
és egy darab 400 méteres futókör megépítését támogatta
városunkban. A D típusú sportpark a legnagyobb méret
a program keretében, 150 négyzetméteres területen tizenöt sporteszköz kihelyezését jelenti. Öröm, hogy ezáltal újabb, a szabadban használható sporteszközökkel
gazdagodik Nagykõrös.
Ez egy újabb remek hír, újra büszkén
mondhatjuk, Nagykõrös gyõzött!
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A magyarok akaratát
hajtja végre a kormány

Hollik István
képviselõ

országgyûlési

Magyar emberek akarata
egyértelmû: nem akarják,
hogy Magyarország bevándorlóország legyen, és az õ
akaratukat hajtja végre a
kormány, amikor vitába
száll a Soros-tervvel és a
luxemburgi külügyminiszterrel – mondta Hollik István KDNP-S országgyûlési
képviselõ kedden, Budapesten.
A politikus arra reagált,
hogy Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter
a liberális Der Tagesspiegel
napilap online kiadásában
hétfõn a Stop Soros-törvénycsomaggal kapcsolatban azt mondta: az EU-nak
fel kell állnia és fel kell háborodnia, és aktiválni kell
a 7. cikkelyt. A Magyar

Nemzet keddi számában
megjelent telefoninterjúban pedig azt állította: sem
Magyarországot, sem magyar kollégáit nem gyûlöli,
csak azt látja, hogy az ország „nagyon rossz felé halad”.
Hollik István úgy fogalmazott: „elég abból, hogy
migránspárti politikusok
nyíltan fenyegetik Magyarországot”, mert a magyar kormány nem hajlandó „úgy ugrálni, ahogy õk
fütyülnek”.
A luxemburgi külügyminiszter „felháborítóbbnál
felháborítóbb nyilatkozatokat tesz”, mert Magyarország „nem hajlandó elfogadni azt a tervet, amit
Jean Asselborn végrehajt” –
vélekedett.
A KDNP-s képviselõ
hangsúlyozta: Jean Asselborn egy olyan kormány
tagja, amely egyértelmûen
migránspárti. A luxemburgi külügyminiszter nem
elõször fenyegeti meg Magyarországot büntetéssel,
kizárással az Európai Unióból, mert mi nem hajtjuk
végre a Soros-tervet, nem
fogadjuk el a kötelezõ be-

nak bevándorlóországot
csinálni Magyarországból.
A kormány az emberek
akaratát hajtja végre, amikor vitába száll a Sorostervvel és a luxemburgi
külügyminiszterrel – közölte.
A képviselõ megjegyezte:
Jean Asselbornnak „illene
figyelembe vennie a magyar emberek akaratát”,
valamint azt, hogy ma már
a visegrádi országok is
Magyarország mellett állnak.
MTI

HOLLIK ISTVÁN
NAGYKÕRÖSRE LÁTOGAT!
HOLLIK ISTVÁN országgyûlési képviselõ
2018. március 12-én, hétfõn 17.00 órától
a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ
emeleti tükörtermében tart lakossági fórumot.
Hollik István 1982-ben születetett Budapesten. 2010
és 2012 között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának miniszteri kabinetében dolgozik, majd a
kormany.hu kormányzati portál fõszerkesztõje. 2012tõl az Emberi Erõforrások Minisztériumának politikai fõtanácsadója. 2015-ben parlamenti képviselõvé
választásáig az Új Nemzedék Központ stratégiai igazgatója. 2015. szeptember 21. óta parlamenti képviselõ. Nõs, két gyermek édesapja.

KÖSZÖNET

Gyász

Köszönetet mondunk

Kecskés Györgyné sz. Pesti Eszter (1914)
Kiss Józsefné sz. Csákó Julianna (1926)
Dr. Kovács László (1921)
Kotschy Ferencné sz. Hermann Erzsébet Mária
(1945)
Fakan Balázsné sz. Vincze Rozália (1935)
Juhász Béláné sz. Dajka Györgyi (1947)
Hegedûs Kálmánné sz. Balog Ilona (1935)
Tóth Klára Éva (1957)

Kökényné Dr. Tanai Andrea Györgyi
háziorvosnak
Szeretett Édesanyánk hosszú idejû
gondozásáért.
Kecskés család
2

telepítési kvótákat és nem
bontjuk le a határzárat –
sorolta. Hozzáfûzte: azért
fenyegetnek, hogy Magyarország elfogadja a legújabb javaslatot, amely
szerint Magyarországnak
10 ezer migránst kellene
befogadnia.
Hollik István kiemelte:
Magyarország volt az
egyetlen uniós tagállam,
amely megkérdezte az embereket, hogy mit gondolnak a bevándorlásról, a
kötelezõ betelepítési kvótákról, és az õ egyértelmû
akaratuk szerint nem akar-
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NAGYKÕRÖS ÚJRA GYÕZÖTT
ÉS FOLYTATJUK!
A 2018-AS KÖLTSÉGVETÉS
A FEJLESZTÉSEK KÖLTSÉGVETÉSE!
A MAGYAR KORMÁNY 15%-KAL TÖBB TÁMOGATÁST
AD IDÉN, MINT 2017-BEN!
Nagykõrös Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl is
döntött Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
a február 15-ei ülésén, melyrõl
már több alkalommal is foglalkoztunk itt, az Önkormányzati
Hírek újságban, a város leghitelesebb közszolgálati lapjában.
Most pedig FOLYTATJUK!
„Én elsõsorban most mind
dr. Nyíkos Sára címzetes fõjegyzõ asszonynak, mind Kis
Péternek, mind Palotainé Balázs Zitának szeretném megköszönni, hogy ilyen kiváló költségvetési
rendelettervezetet
nyújtottak elénk, melyhez
egyetlen egy módosító javaslat
nem érkezett, illetve észrevétel
sem hangzott el a bizottsági üléseken” – fogalmazott dr. Czira
Szabolcs polgármester expozéjában, aki ismertette a rendelettervezet tartalmát, majd azt is
nyomatékosította, hogy „hitel
fölvételére nincsen szükség”.
Arról is beszélt dr. Czira Szabolcs polgármester, hogy a központi költségvetésbõl Nagykõrös idén is kap forrást, melyet
Magyarország Kormánya biztosít. 2018-ban 1 milliárd 204
millió 368 ezer forint a központi támogatás, tehát magasabb,
mint az elõzõ évi támogatás.
Mintegy 15%-os növekmény
van Nagykõrös város vonatkozásában a támogatásra. A tavalyi
évhez képest 50 millió forinttal
nagyobb támogatást kapunk a
közvilágításra, a gyermekétkeztetésre pedig mintegy 25 millió
forinttal kapunk többet. A költségvetés fõ összege az önkormányzat bevétele, 3 milliárd
246 millió 357 ezer forint, az
elõzõ évi maradvány 180 millió
forint, a kiadás 3 milliárd 426
millió 357 ezer forint. A bevéte-

lek hitel nélkül biztosítják a fedezetet a kiadásokra, fejlesztésekre, a kötelezõen és az önként
vállalt feladatok ellátására –
többek között errõl is szólt a
polgármester.
A személyi juttatások résznél
dr. Czira Szabolcs polgármester
kiemelte: „Amikor a szocialisták vezették az országot, mindig
energia-áremelés volt, járulékemelés volt folyamatosan. Most
hála Istennek, ezek fordítva történnek, tehát nem emelkedés,
hanem csökkenések vannak.”
Majd így folytatta a városvezetõ: „Mivel 650 éves évfordulót
ünnepelünk, emelkedett is e vonatkozásban a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központnak a költségvetése, a rendezvényekhez nagyobb összeggel járulunk hozzá.”
Így folytatta a polgármester:
„Egy táblázatra szeretnék kitérni, mégpedig az önkormányzati
beruházások és felújításoknál
beállításra került a Kálvin téri
piac épületének és környezetének rendezése mintegy 570 millió forinttal. Tehát, amit ígértünk, hogy FOLYTATJUK,
amit ígértünk, fejlesztünk, az
megjelenik, szeretjük a városunkat. A Temetõhegyi városrész útépítésére pedig 219 millió forint került beállításra. Föl
fogjuk újítani az Október 23-a
tér rossz állapotban lévõ útburkolatát, a 30 millió forintos támogatás mellé mi még odateszünk 30 millió forintot. Mi ezt
még továbbra is FOLYTATJUK. Az Arany János Múzeumra beállítottunk – mivel bebizonyosodott, hogy az épület olyan
rossz állapotú, hogy több pénzt
kell rá fordítani – 140 millió forintot. Én azt gondolom, hogy
ahogy eddig is, takarékos gaz-
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Képünkön a nagykõrösi Piac – a felújítás megkezdésére is került elkülönítésre pénzösszeg
dálkodás mellett mind a fejlesztést tudjuk folytatni, mind pedig a kötelezõ és az önként vállalt feladatot el tudjuk látni.
Ami még plusz, amit még szeretnék bejelenteni, hogy a
sporttámogatásnál nem 10 millió forint van beállítva, mint tavaly volt, hanem 15 millió forint. Szeretnénk egy új székházat építeni a sportpályánál,
amiben mind az ifjúságnak,
mind a felnõtt csapatnak az öltözõje lenne, kis székház büfével, és ehhez ígérvényem van a
DUNA ASZFALT Kft.-tõl, ami
fölajánlott mintegy 300 millió
forintos TAO támogatást. Szeretnénk a futballpályánál ezt a
komplexumot létrehozni, és
szeretnénk a világítást bevezetni, és majd évrõl évre haladunk,
és késõbb szeretnénk egy mûfüves pályát is létrehozni” – így ismertette a siker költségvetésének fontos tényeit dr. Czira Szabolcs polgármester.
„Most döntünk a rendelettervezetrõl, mely a fejlesztéseket is
tartalmazza, tehát kik szavaznak Nagykõrös város fejlesztése

mellett?” – tette fel a szavazás
elõtt a kérdést a polgármester.
Végül 10-en szavaztak a fejlesztések mellett (a FIDESZ–
KDNP-s, a független és az
MSZP-s képviselõk) és a két
Jobbikos, Zágráb Nándor és
Tornyi Béla tartózkodtak, így
nem támogatták a fejlesztések
költségvetését. Lelkük rajta,
majd a választóknak elszámolnak, akik nem tudtak igennel
szavazni.
Nagykõrös város eddig is stabil lábakon állt, a 2018-as költségvetés pedig a siker költségvetése, ugyanis jelentõsen növekedtek a kormányzati támogatások, továbbra sincs szükség
hitelfelvételre, a fejlesztések pedig továbbra is garantálják,
hogy Nagykõrös egy pozitív pályán haladjon elõre. Amire
2014-ben a jelenlegi városvezetés megkapta az erõs felhatalmazást a választóktól, az idén is
annak a jegyében jár el, és a jelszó továbbra is töretlenül az,
hogy FOLYTATJUK!
Horváth Tibor
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Szabóné Irházi Zsuzsanna:

Zágráb Nándor „kaméleon jellem”

Képünk illusztráció!

Minõsíthetetlen kocsmai stílusban beszélt Zágráb Nándor, a helyi Jobbik-elnök, egyben álcivil politikus a legutóbbi
képviselõ-testületi ülésen, pedig most
nem is volt olyan vörösen lángoló feje,
mint korábban. Azért, mert Zágrábot

senki nem választotta meg képviselõnek,
csak kiütötte Ábrahám Editet, még illene úgy viselkednie, ahogy azt a minimális illem megköveteli egy ülésen.
Zágráb eszeveszett stílusát megelégelve
kért szót Szabóné Irházi Zsuzsanna települési képviselõ (FIDESZ–KDNP), aki
elmondta:
„Hihetetlenül szépen alakul ez a mai
testületi ülés is, elnézést szeretnék kérni,
de most már nem szívesen hallgatom tovább ezt a fajta stílust. (…) Én Zágráb
Nándor esetében azt mondom, ezt a stílust jó lenne levetkõzni. Én megnyugtatom, talán egy kicsit több tapasztalatom
van. Lehet, hogy ön a „legokosabb” a világon, kezd ez a kép úgy 10–20 ember
esetében valóságnak látszani, de vegye
már tudomásul. Honnan van ekkora
mellény? Hogy gondolja, hogy ilyen stílussal majd a lakosság kedvence lesz?
A másik az, hogy végre jó lenne tudomásul venni, nem kell itt a lakosságot hergelni. Csodálkozik rajta, vagy tudatosan
csinálja? (…) Én azt gondolom, lehet
higgadtan, nyugodtan politizálni, el lehet
mondani a hibákat, lehet kérni. De hon-

nan veszi a bátorságot, hogy ilyen stílusban beszéljen? Legyen olyan kedves,
viselkedjen a testületi ülésen. Nem mindenki fogadja el ezt, lehet, vannak olyan
fórumok, például a mostani új egyesülete, ami kaméleon jellemével együtt is
ilyen szépen fogadja vissza. Nehogy azt
higgye, hogy a lakosság majd olyan nagyon díjazza” – szólalt fel Szabóné Irházi Zsuzsanna korelnök, szakbizottsági
elnök, települési képviselõ.
Zágráb erre azt válaszolta, hogy õneki „az adja a magabiztosságát, hogy igaza van”. Amikor a Dalmady iskola és
óvoda megszûnésével riogatott, akkor is
igaza volt? Nem, hazudott. Amikor a zeneiskola megszûnésével riogatott, akkor
is igaza volt? Nem, hazudott. Amikor a
Gyopár utcai garázssor elbontásával
riogatott, akkor is igaza volt? Nem, hazudott. Amikor új konzervgyárat ígért a
nagykõrösieknek, akkor is igazat állított? Zágrábnak tehát ez adja a magabiztosságát, a nagykõrösieknek pedig az
adhatja, hogy nem támogatnak egy ilyen
szélhámos kavarógépet.
Horváth Tibor

NEM CSAK BESZÉLNI KELL A
PROBLÉMÁRÓL, HANEM MEGOLDANI!
A külterületeken történõ szemetelés is szóba került a februári testületi ülésen. A képviselõk általában jelezni szokták az illetékesek felé, ha
olyan dolgokat tapasztalnak,
mely bántja, zavarja a lakóközösséget, ilyen volt az is, amikor Sebestyénné Angyal Zsuzsanna elintézte, hogy a vasúti átjárót rendbe tegyék és a
gyors intézkedésnek köszönhetõen újjávarázsolták szinte
pár nap alatt. Zágráb és Tornyi, a két Jobbikos, ahelyett,
hogy megoldották volna az
ügyet, mint képviselõhöz illik, helyette a testületi ülésen
kérték számon a polgármestert az illegális hulladék miatt. Ezzel bevallották, hogy a
4

testületi ülés napjáig semmit
nem tettek azért, hogy amivel
megkeresték õket, az megoldódjon. Ezzel nem látták el
feladatukat, így alkalmatlanok a polgárok képviseletére
is. Illés Sándor települési képviselõ ezt már nem tudta szó
nélkül hagyni, és így fordult a
kameráknak pózoló Jobbikosokhoz.
Illés Sándor (FIDESZ–
KDNP): „Én ritkán szoktam
hozzászólni, én a háttérben
szoktam dolgozni, ezt nagyon
sokan tudják. Én el tudom intézni, nem várok egy hónapig,
míg a TV-képernyõ elé kerülök. Amit ma a Zágráb Nándor mûvel, az már aggasztó.
Én aggódok az egészségéért,

nehogy a vérnyomása felmenjen, mert akkor nagy baj
lesz. Tornyi Bélának pedig azt
szeretném üzenni, nekem is
telefonálnak külterületrõl, én
kimegyek a helyszínre, megnézem az illegális hulladékot,
és a helyszínrõl telefonálok a
KÖVA-nak és megbeszéljük,
hogy mikor szállítják el. Ha
tudna segíteni a külterületen
lakóknak, akkor legyen szíves
mondani nekik, hogy írják föl
a rendszámot, vagy fényképezzék le. Könnyebb volna
õket megtalálni.”
Tornyi Béla, akinek új fõnöke vélhetõen kiadta, hogy
most már szerepelnie kell, válaszában azt ismételgette,
„ezen már túl van”. Informá-

ciónk szerint ez nem igaz, Tornyi Béla ezt a problémát nem
jelezte az illetékeseknek, tehát
hazudott. Vagy ilyen lenne a
Jobbikos munkatempó?
Horváth Tibor
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Épül-szépül a Múzeum

▲

Ilyen lesz (látványterv)
Ilyen most…

Mint ahogyan lapunk arról
beszámolt, a fejlesztés során a
pincétõl a padlásig, kívül és
belül is megújul az impozáns
régi épület, melyben két állandó és három idõszaki kiállítóteret alakítanak ki. Az országban egyedülálló Arany
János-gyûjtemény is új, állandó kiállítást kap majd.
Az Arany János Múzeum
rendkívül impozáns látványterveinek megfelelõen folynak a munkálatok a területen. A muzeális gyûjtemény
épületének felújítására mintegy 870 millió forint támogatást kapott Nagykõrös vá-

rosa, dr. Czira Szabolcs polgármester eredményes lobbitevékenységének köszönhetõen Magyarország Kormányától. Az egykori tiszti
és honvédkaszárnyát még
1836 és 1837 között építették. Az épület 1928-ban lett
múzeum, 1951-ben vette
fel Arany János nevét. 2013ban az intézmény ugyan muzeális gyûjteménnyé alakult,
de reményeik szerint a korszerû és modern felújításnak
köszönhetõen egy 21. századi múzeummá válhat.
LV

Ilyen most…

Ilyen lesz (látványterv)

KÖSZÖNET

Mint arról az Önkormányzati Hírek beszámolt, a nagykõrösi Názáret Római Katolikus Óvoda fennállásának
25. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen dr.
Czira Szabolcs virágcsokor-

ral köszönte meg az óvoda
dolgozóinak odaadó munkáját és 250 ezer forintos, az
óvodai pedagógiai program
megvalósítását biztosító eszközök és játékok beszerzésére
fordítható támogatást adott
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át Horváth Dénesné óvodavezetõnek.
A múlt hét péntekre meghívást kapott dr. Czira Szabolcs az óvodába, ahol nem
csak a már beszerzett játékok
és eszközök sorakoztak a tor-

nateremben, de mosolygós
gyermekek is, akik elõadásukkal mondtak köszönetet.
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!
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SENKI NEM AKAR NAGYKÕRÖSRE
VENDÉGMUNKÁSOKAT BETELEPÍTENI!
Kustár Tamás Balázs (független) és Zágráb Nándor
(Jobbik) együtt riogatták a
nagykõrösieket a februári
testületi ülésen. Több ezer
környékünkre betelepülõ
vendégmunkással rémisztgetett a két ex-Fideszes,
bukott politikus a hatalom
megszerzése érdekében.
A két „szakértõ” versenyt
futott, hogy megfeleljen
a megélhetési kereskedelmi újságíróknak, úgy tûnik, már egymásra licitálnak nagyotmondásban.
Dr. Czira Szabolcs polgármester, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester és a FIDESZ–KDNP
képviselõi
azonnal, helyben megcáfolták Zágrábot és Kustárt, a leghatározottabban
Hirdetés

visszautasították az alaptalan riogatást. Néhány józan észrevételt a rémhírterjesztéssel kapcsolatban
az alábbiakban olvashatnak.
• Dr. Czira Szabolcs polgármester: „Megint egy
olyan blöfföt dobott be, mint a
konzervgyár (...)
Miért kell hergelni az embereket? Hála istennek, hogy a
kormányunk legalább biztosítja az országnak a megvédését és hála istennek, hogy egy
olyan kormányunk van, aki
nem Brüsszelt akarja kiszolgálni, hanem a magyar embereket akarja megvédeni. Ez a
lényeg!”

• Szabóné Irházi
Zsuzsanna bizottsági elnök, települési képviselõ:
„Nem kívánjuk a
bevándorlási szervezet bármilyen igenlését, befogadását Nagykõrösre. Én azt
gondolom, ebben a helyzetben
mondjuk azt, köszönjük szépen, a mi településünkön
nincs erre szükség. Van itt éppen elég olyan ember, aki még
munkát keres, munkát akar
magának. Itt biztonság van,
nyugalom van. Nem kellene
ezt a hatalomért harcolás eszközévé tenni.”
• Dr. Körtvélyesi
Attila alpolgármester: „A munkaerõhiánnyal
kapcsolatban: Spanyolországban körülbelül 28% a fiatalok között.
Én azt gondolom, hogy az
unión belüli szabad mozgással
akár õ is jöhetne ide dolgozni,
de azt gondolom, hogy Magyarországra nem kell munkaHirdetés

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

erõt behozni, mert aki van még
munkanélküliként, õneki kell
munkahelyet találnunk, és senki nem akar ide vendégmunkásokat behozni, hacsak éppen a
Vona Gábor nem akarja török
testvéreit betelepíteni ide, mert
tudjuk, hogy a szürke farkasok
szövetségébe belépett, meg Allahnak hitet tett. De nem kell
Magyarországra betelepíteni,
ha nem tetszik neki a keresztény kultúra, akkor nyugodtan
elköltözhet Törökországba. Zárójelben jegyzem meg, Törökország nem az Európai Unió
tagja, tehát a munkaerõ szabad
áramlása számukra nem biztosított, ezt Zágráb Nándornak is
tudnia kellene.”
• Nagy Balázs bizottsági elnök, települési képviselõ:
„A Jobbiknak már
volt annyiféle fölvetése, annyiféle
gondolatmenete, Vonának fõleg. Most nem tudom eldönteni,
önök itt ketten melyik Jobbikot
képviselik? A náci, 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…”
Horváth Tibor
Hirdetés

Csomagolókat,
gépkezelĎket
keresünk
2 mĮszakos 3+3-as (12 órás)
munkarendbe
a Prologis ipari parkba.
Bérezés kb. nettó 145 000–170 000 Ft
+ 15 000 Ft cafeteria.
Ingyenes céges busszal a bejárás
KecskemétrĎl, LajosmizsérĎl,
NagykĎrösrĎl megoldott.
Felvételi interjú 2018. március 21.
szerda, 13.00 óra, MĮvelĎdési Ház,
NagykĎrös, Szabadság tér 7.
ÉrdeklĎdni lehet: 06 70 342 1653
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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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„HEJ NAGY-KÕRÖS HÍRES VÁROS!…”
650 diák szavalta Arany János születésének 201. évfordulóján
A vén gulyás utolsó sorait

Arany János születésének 201.
évfordulójára és Nagykõrös várossá válásának 650. évfordulójára emlékeztek március 2-án a
Református templomban megtartott, az Arany-Híd Baráti Kör
által szervezett rendezvényen.
A megemlékezésen dr. Erdélyi
Erzsébet, az Arany-Híd Baráti

Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket. Külön köszönetet mondott nagytiszteletû Szabó Gábor
lelkészelnök úrnak, hogy az eredetileg a templomkertben álló
Arany-szoborhoz meghirdetett
rendezvényt az idõjárás téliesre
fordulása miatt a Református
templomban tarthatják meg.

Dr. Erdélyi Erzsébet Arany
Jánosra emlékezõ szavaiban kiemelte a költõ szeretetét a gitárok iránt. Erre tekintettel képezte megemlékezés részét Tokaji Balázs fõiskolai hallgató gitárjátéka.
Az Arany-Híd Baráti Kör –
hûen nevéhez – nagyszerû kezdeményezéssel kapcsolta össze,
hidalta át városunk két jelentõs
jubileumát, a 2017-es Arany János-emlékévet és a 2018. esztendõt, amikor is annak ünnepeljük 650. évfordulóját, hogy
a több ezer éve lakott területén
Nagykõrös immár városi rangú
településként említtetett.
A híd pillérei ezúttal Danóczi
Levente fõiskolai oktató és 650
kõrösi diák voltak. Danóczi Le-

„Központban a kultúra –

Arany-200”
2018. március 5-én a Nagykõrösi Arany János Kulturális
Központ színháztermében volt
az Arany-200 Nagyzenekari mû
és hangoskönyv-bemutató turné 6. állomása. A koncerten
Arany János Nagykõrösön írt
örökérvényû mûvei és az
Arany-200 nagyzenekari mû
úgy szólaltak meg, hogy a zenei
kompozíciókra balett-táncosok
interpretálták a versek, balladák mondanivalóját. A költõ
mûveit színészek és Gera Zsuzsanna, a nagykõrösi balladaXIII. évfolyam, 10. szám • 2018. március 9.

vente elszavalta Arany János
A vén gulyás címû költeményét,
melynek utolsó négy sorát már
a 650 nagykõrösi diákkal együtt
mondta:
«S ujra felpirul kedélye,
Had busúljon aki káros;
Jót iszik rá és felkurjant:
„Hej Nagy-Kõrös híres
város!...”»
Dr. Czira Szabolcs polgármester virágcsokorral mondott
köszönetet dr. Erdélyi Erzsébetnek, a megemlékezést rendezõ
Arany-Híd Baráti Kör elnökének.

Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!
mondó verseny ezüstérmese adták elõ.
Ezen alkalomból Juhász Nándor, a kulturális központ igazgatóhelyettese beszélgetett Bordás
Józseffel, a nagyzenekari mû
megalkotójával. Az interjút következõ lapszámunkban olvashatják!

Nagykõrös Város
Önkormányzatának
megrendelésére készült el
2017-ben az Arany-200
Nagyzenekari mû és
hangoskönyv, melyet az Arany
János-emlékév Bizottsága
támogatott.
Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!
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Visszavonulót fújt?
Úgy tûnik, inkább visszavonulót fújt dr. Varga András, és lezártnak tekinti a
Jobb Nagykõrösért Egyesület választási konzervgyárígéretének ügyét. Legalábbis erre enged következtetni „Gazdasági kérdésekbõl személyeskedés” címû írása. A sorok között
számos érdekesség húzódik
meg. Egyrészt leszögezi,
hogy hallotta ugyan dr. Ábrahám Tibor „bizonyos kijelentéseit a konzervgyárral
kapcsolatban, de sohasem
jutott eszembe ennek elmaradását számon kérni tõle,…” Micsoda fordulat ez
az egész ügyet elindító
cikkben megfogalmazottakból kiolvasható gondolatokhoz képest. Azt persze
elemezhetjük, hogy mi vezetett ide, és némiképpen

dr. Varga választ is ad
utóbbi írásában…
A választ pedig, úgy tûnik, hogy dr. Varga András
nem kapta meg a baloldaltól, de leginkább saját
pártjától, az MSZP-tõl a
kellõ támogatást, ahhoz
hogy végigvihesse ezt az
ügyet.
Félmondatokban nyomon érhetõ, például „Az
1994-es önkormányzati
választások elõtt (…) Az
akkor jelentõs helyi politikai erõt képezõ MSZP elnökeként”, vagyis már nem
õ az MSZP helyi elnöke, és
ugye fontos szó az „akkor”,
hiszen ebbõl mire másra lehet következtetni, hogy akkor jelentõs erõt képviselt,
ma pedig nem. Pedig mint a
cikkbõl kiderül, fájlalja
dr. Varga András, hogy a

Jobb Nagykõrösért cikkezgetett, ahogy az is benne
van az írásában, ma már
nem igazán ért egyet
dr. Ábrahám politizálásával. Pontosan úgy fogalmaz: „Az, hogy egyetérteke dr. Ábrahám Tibor mai
politizálásával más lapra
tartozik.” Vagyis, nem! Arról is ír, hogy az MSZP-nek
helyben nincs is kivel
együttmûködést
kötni.
Majd így fogalmaz: „Hasonló helyzet alakult ki,
mint korábban a 2014-es
önkormányzati választások
alatt, amikor az MSZP
helyben magára maradt.”
Kicsit mintha visszaköszönne ebbõl az is, mintha
dr. Varga András is így maradt volna magára a konzervgyári téma kapcsán.
Mert mi másért írna most

ilyeneket, hiszen tudott,
hogy a 2018-as országgyûlési választáson az MSZP a
DK jelöltjét támogatja…
Érthetõ, ha dr. Varga
András inkább lezárja az
ügyet, hiszen jókora lendületet adott egy témának,
amit felkarolhatott volna
a helyi MSZP illetékese,
nem tette. Az okokról persze több elmélet is létezik,
fejtegethetjük. A lényeg
nem változik, akkor, amikor a Jobb Nagykõrösért
Egyesület alelnöke a Jobbik helyi elnöke lett, adódott egy történelmi pillanat, hogy elvesztett szimpatizánsai egy részét az
MSZP Nagykõrösön viszszakaphassa. Úgy tûnik,
nem élnek vele!
-sz-

Híresztelésnek
bizonyult a gyerekeket
riogató fehér furgon
Az interneten, és a városban futótûzként terjedt a hír, mely
szerint a városban járkál egy fehér Ford Tranzit furgon, és
egyedül sétáló gyerekeket kényszerítenek arra, hogy üljenek be
abba. Az esetrõl a legilletékesebbet kérdezte lapunk. András
Tamás, a Pest Megyei Rendõrfõkapitányság szóvivõje hivatalos közleményében leírta,
hogy:
A megkeresésünkben hivatkozott, közösségi médiában terjedõ híresztelésrõl a Nagykõrösi
Rendõrkapitányság munkatársai is értesültek. Ennek megnyugtató tisztázása érdekében
adatgyûjtést hajtottak végre,
amelynek során semmilyen
olyan körülményt nem tártak
fel, amely alátámasztaná a híresztelésben foglaltak valóságtartalmát. Bejelentés, feljelentés
a tárgyalt témakörben válasz-
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adásukig nem érkezett a Nagykõrösi Rendõrkapitányságra.
Ezen túlmenõen tájékoztatott, hogy a Nagykõrösi Rendõrkapitányság munkatársai a híreszteléssel kapcsolatban végzett adatgyûjtés keretében több
emberrel is felvették a kapcsolatot. Ily módon alkalmat biztosítottak arra, hogy a megkérdezettek személyesen mondhassák
el véleményüket, adhassák át a
birtokukban lévõ esetleges információkat a híreszteléssel
kapcsolatban a rendõrség munkatársai részére.
Tehát a rendõrség munkatársai
komolyan vették a facebookon
terjedõ híresztelést, és megfelelõ
alapossággal
utánajártak
mindennek. Azonban senki sem
tett feljelentést náluk.
LV
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Remek hír:

Idegenben gyõzött a Kinizsi
tása majd gólpassza után Hazafi Ákos lõtt az üres kapuba,
végképp eldöntve ezzel a mérkõzést! Szép volt, fiúk,
szép volt, Kinizsi!
A rendkívül értékes 3 pont
után, közös csapatösszetartón
vett részt a Kinizsi, ahol felköszöntötték a felnõtt csapat
egyik legfiatalabb játékosát,
az akkor éppen 20 éves, saját
nevelésû Pesti Imrét.
Fotó: Lovas Fülöp

Magabiztos 3-1-es siker idegenben a közvetlen rivális ellen! Az évek óta élcsapatnak
számító Viadukt-Biatorbágy
csapatához látogatott a Nagykõrösi Kinizsi FC felnõtt megye elsõ osztályú alakulata.
A Viadukt régi mumusnak
számít, mivel évek óta nem sikerült ellenük vendégként

nyerni. A Kinizsi rendkívül támadólag lépett fel az egész
mérkõzésen, hamar vezetést is
szerzett: Molnár Tamás lövése még kipattant a kapusról,
de érkezett Halasi Károly, és
egygólos elõnyt szerzett a csapatunknak. A második félidõ
is jól kezdõdött, egy formás
támadás után ismét Halasi ke-

rült fõszerepbe, aki kibirkózta
centerként a helyzetet, majd
kétgólosra növelte elõnyünket. Többször lezárhatta volna
a meccset a Kinizsi, ehelyett
jött a Viadukt szépítése.
Szerencsére ez sem törte meg
a kõrösi fiúkat, még egyszer
megrázták magukat, és Molnár Tamás remek sebességvál-

KÖVETKEZÕ
MÉRKÕZÉS
2018. március 11.
(vasárnap) 14.30
Nagykõrösi Kinizsi FC –
Maglódi TC
Helyszín: Kecskemét,
Kecskeméti Mûkertvárosi
Sportcentrum
HAJRÁ, NAGYKÕRÖS!
HAJRÁ, KINIZSI!

Hirdetés

A ZORGE egy gumi- és szilikonterméket
gyártó vállalat, amely több mint negyven
éve tömítésekre és nagy precizitású elasztomer alkatrészekre specializálódott. Magyarországi és hollandiai gyárainkban terméket gyártunk az európai OEM-ipar különbözõ szegmensei számára.
Nagykõrösi gyárunkban (Kecskemét közelében) transzfer- és hidegcsatornás technikával, présekkel és fröccsgépekkel gyártunk gumialkatrészeket. A jövõben tervezzük termoplasztok gyártásának kiépítését is.
A gumifeldolgozás mûszaki fejlesztéséhez keresünk:

Process Engineer (Injection Moulding)
Folyamatmérnököt (fröccsöntés)

Feladatok:
– A megrendelõ ajánlatkérési igényeinek felmérése. Alkatrészek önköltség kalkulálása az értékesítési részleg számára.
– Az alkatrészek megrendelése után a folyamatmérnök lesz
a felelõs a PPAP eljárásért, és mûszaki kapcsolattartóként
mûködik a megrendelõ felé.
– Felelõs az új sorozatgyártás optimális teljesítményéért.
– A fröccsöntéses gyártási eljárás hatékonyságának optimalizálása. Például: termék (automatikus) kiszedése és utókezelési mûveletek, pl. sorjázás, ellenõrzés, összeszerelés stb.
Követelmények:
– Mûszaki végzettség.
– Gyakorlat fröccsöntött alkatrészek, elsõsorban gumialkatrészek gyártásában.
– Tapasztalat a minõségügyi folyamatokban (autóipar).
– Kommunikációs szintû (mûszaki) angol vagy német nyelvtudás.
– Nyitottság és motiváltság.
– Kezdeményezõkészség.
Amit nyújtunk:
– Karrierlehetõség egy gyorsan növekvõ vállalatnál.
– Versenyképes fizetés.
Kérjük, jelentkezését az info.hu@zorge.com címre küldje
angol vagy német nyelven önéletrajzzal, fényképpel,
bizonyítványokkal, referenciákkal és elérhetõségeivel.
A tárgy sorban a „process engineer” tárgyat adja meg.

További részletek a vállalatunkról: www.zorge.com
XIII. évfolyam, 10. szám • 2018. március 9.
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Nagykõrösön is erre
Karácsony laktanyákba
készül Kustár és Zágráb?
telepítené be
8000 török betelepítését
a bevándorlókat
készítik elõ?

Karácsony Gergely, az MSZPPárbeszéd miniszterelnök-jelöltje használaton kívüli laktanyákba telepítené be a bevándorlókat. Halász János, a Fidesz-frakció szóvivõje szombaton a közmédiának a XXII. kerületi Hunyadi-laktanyánál azt
nyilatkozta: az MSZP egyik elnökségi tagja a minap arról beszélt, csak a választás után árulják el, betelepítenek-e migránsokat, vagy sem.
A választás közeledtével az
ellenzék titkolózni próbál, és
összevissza hazudozik a bevándorlás kérdésében, azonban
hogy valójában mit gondolnak,
az kiderül abból, hogy Karácsony Gergely korábban arra
tett javaslatot: a kötelezõ kvóta
elfogadását követõen nyissák
meg a használaton kívüli lakta-

nyákat – mondta a kormánypárti politikus, jelezve, hogy Magyarországon körülbelül 20
ilyen laktanya van mintegy tízezer férõhellyel.
A frakciószóvivõ szerint a
nyugati országokban is így zajlik: elõször ilyen tömegszállásokon helyezik el a migránsokat,
és amikor ezek megtelnek, következhetnek a közintézmények, az önkormányzati lakások. A bevándorlóországokban
sajnos ez ma már valóság – jegyezte meg.
Ha az áprilisi választáson
„Soros emberei” gyõznek, akkor Magyarország is erre a sorsra jut majd, „nálunk is ez lesz
majd a valóság, mert bevándorlóországot fognak csinálni Magyarországból” – mondta Halász János. (MTI)

KÖZPONTBAN A KULTÚRA INTERJÚSOROZAT

Vendégünk volt Szalay
Ádám motivációs tréner

2018. február 28-án elindult a
kulturális központ Gondolatébresztõ és Lélekemelõ IV. bérletsorozata. Az elsõ estén Szalay
Ádám motivációs tréner tartott
elõadást a Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központ dísztermében. Az emlékezetes prezentáció elõtt Juhász Nándor a
kulturális központ igazgatóhelyettese beszélgetett Szalay
Ádámmal.
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– 2018-ban ünnepli Nagykõrös városi rangra emelkedésének 650. évfordulóját. Ezen alkalomból mit üzen a nagykõrösieknek?
– A hagyomány nagyon fontos, az az alap, amelyre építkezünk, de egyben mindenki számára egy kihívás is. Talán sokan
elgondolkoznak azon, hogy az õ
generációjuk mit tud ehhez az
ünnepi alkalomhoz hozzátenni,
hogy hogyan tudják ezt az évet
még „fényesebbé” varázsolni. A
hagyomány szerintem nem a vége valaminek, hanem a kezdete
valami újnak és egy nagyon
fontos közös alap a nagykõrösieknek, amire tudnak építkezni,
hogy a következõ 650 év is
olyan legyen, amirõl büszkén
lehet majd beszélni.
A
teljes
interjút
a
www.nagykorosma.hu oldalon
találják meg!

Kustár Tamás és Zágráb Nándor a legutóbbi testületi ülésen
beszélt arról, hogy a környékünkre, Nagykõrösre is 8000
törököt akarnak betelepíteni.
Ezek szerint Kustár és Zágráb
készek végrehajtani, amirõl Karácsony Gergely beszélt? A
nagykõrösi volt laktanyaépületbe költöztetné be az illegális bevándorlókat a Jobbik és
Kustár? Egyeztettek Karácsony
Gergellyel és az MSZP-vel, esetleg vállalták is, hogy választási
gyõzelmük esetén készek befogadni 8000 törököt és õket elhelyezni a városunkban? Nyilván azért tud errõl csak Kustár
és Zágráb, mert egyeztették a fõ
ötletgazdával és készek végrehajtani a Soros-tervet. Egy biztos, a jelenlegi városvezetés, a

FIDESZ-KDNP frakció nem támogatja az illegális bevándorlást, sem a vendégmunkások
betelepítését. Kustár és Zágráb
a munkaerõhiányt oldják meg
tisztességes, becsületes nagykõrösi polgárokkal, ne hívják, és
ne várják tárt karokkal a törököket. Ne hergeljék a nagykõrösieket, határolódjanak el Karácsony Gergelytõl és jelentsék
ki, hogy nem akarnak 8000 törököt Nagykõrösre, a laktanyába betelepíteni. Ha ezt nem teszi meg Kustár és Zágráb, akkor úgy kell tekinteni, hogy õk
Soros helyi emberei és fennáll a
veszély,
hogy
bevándorlótelepülés lesz Nagykõrös. A
nagykõrösiek nem ezt akarják!
Horváth Tibor

Levelesládánkból…
OLVASÓI LEVÉL
„A Volnerre adott szavazatok elvesznek”
Az Önkormányzati Hírek újság, ahogy eddig, ezután is törekszik a kiegyensúlyozott,
pártatlan, korrekt tájékoztatásra, ezért az alábbi olvasói
levelet is közzétesszük. A Szerkesztõ Bizottság álláspontját
nem feltétlenül tükrözi, de
szerkesztés, változtatás nélkül
megjelentetjük:
„Tisztelt Fõszerkesztõ, szerkesztõ! Olvastam az elõzõ lapszámban megjelent levelet és
el kell mondanom, amit gondolok. 1994 óta az MSZP-re
szavazok és most is a legesélyesebb ellenzéki jelöltre fogok
szavazni. Sajnálom, hogy az
MSZP most nem indít saját jelöltet, de beállt a Demokratikus Koalíció mögé itt. Én
Szüdi Jánosra fogok szavazni.
Azért szavazok Szüdire, mert

nem engedhetjük meg, hogy az
ellenzéki szavazatok elvesszenek. Volner második a Jobbik
listáján, így biztosan ott van
már most a parlamentben,
ezért rá minden szavazat kár.
Ott voltam Szüdi fórumán,
nem egy Volner szerencsére. Õ
nem csalt áfát és nem Oroszországban vette a diplomáját se
és cégtemetõje sincs. Ilyen emberre, mint a Volner, nem is
szavaznék, de most hogy látom, milyen szakembert állított itt a DK Szüdi János személyében, maximálisan támogatom. Remélem, minden baloldali, liberális ember Szüdire
szavaz, mert a Volnerre adott
szavazatok elvesznek. Kérem
megjelentetni ezt az újságban,
mert mi sem vagyunk buta
szavazók.”
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A nemzeti oldal a fejlõdés záloga

Pest megye fejlõdési lehetõségeirõl tartott elõadást március 6án Cegléden Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese és parlamenti
államtitkára, Földi László, a
térség Fidesz–KDNP-s országgyûlési képviselõje a ceglédi vállalkozók számára tartott ren-

dezvényen. Az eseményen részt
vett dr. Körtvélyesi Attila,
Nagykõrös város alpolgármestere.
Csepreghy Nándor kiemelte,
hogy a kormány a Pest megyei
régió vállalkozóinak pártjára
állt, amikor úgy döntött, hogy a
Budapest közelsége miatt kiesõ

uniós pályázati bevételeket 80
milliárd forinttal kompenzálja,
majd úgy határozott, hogy
2020-tól váljon ketté a két régió, ezzel biztosítva a térség fejlõdését. Mert ami az egyik oldalon elõny volt, az a másikon bizony hátrányként jelentkezett –
tette hozzá a politikus.
A Ceglédi Városháza dísztermében megtartott konferencián
úgy fogalmazott, hogy „visszahozták a sírból” a szocialista
vezetés által elkótyavetyélt
uniós forrásokat, a közcélok
szolgálatába állították az intézményrendszert és kiálltak a magyar vállalkozások érdekeiért.
„A gazdaság és a bér nõ, az államadósság és az infláció csökken” – mutatott rá a miniszterhelyettes.
Földi László is beszélt arról,
hogy az Orbán-kormánynak

köszönhetõen Pest megye kiválhat a központi régióból, így új
uniós pályázati lehetõségek
nyílnak meg a települések elõtt,
a kormány pedig 80 milliárd forint többlettámogatást ítélt meg
nekik. Emlékeztetett arra, hogy
jól halad az M4-es gyorsforgalmú út építése.
Eredményként könyvelte el,
hogy Nagykõrösön akár több
mint 1000 új munkahelyet hozhat létre hosszú távon a SIIX japán nagyvállalat, mely már
megkezdte mûködését, és folyamatosan emelkedik az ott dolgozók létszáma.
Megemlítette, hogy folyamatban van új, korszerû motorvonatok beszerzése, illetve a
nagykõrösi kórház energetikai
korszerûsítése, továbbá új eszközök beszerzése, az épület
megújítása.

Megrázó részletek a szovjet
megszállás utáni nagykõrösi évekrõl

Egy eltitkolt koncepciós per részletei Állammegdöntési kísérlet
1950/51-ben nagykõrösi résztvevõkkel címmel tartott emlékezõ,
múltfeltáró elõadást B. Tóth Ferenc március 1-jén, a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ
dísztermében. A megjelenteket
dr. Czira Szabolcs polgármester
köszöntötte, majd Oláh Róbert
moderátor kérdezte B. Tóth Ferencet.
A téma kapcsán érzékletes,
megrázó részletek kerültek felidézésre, milyen is volt a szovjet
megszállás után a negyvenes, ötXIII. évfolyam, 10. szám • 2018. március 9.

venes években az élet Nagykõrösön. Ebben a rémtettekkel terhelt idõszakban reménysugárként hallgatták az Amerika
Hangját, a biztatást, hogy jön a
segítség, és nagykõrösi fiatalok
egy csoportja megkezdte a készülõdést, fegyvereket szereztek be,
hogy segíteni tudják a – mint késõbb kiderült, hiába – várt külföldi csapatokat.
Ahogy azt B. Tóth Ferenc elmondta, a szervezkedés vezéralakja Molnár Dénes volt, aki
Szegeden ismerte meg a Kard és
Kereszt Mozgalmat, melynek
mintájára szeretett volna egy
nagykõrösi csoportot létrehozni.
Fegyvereket, lõszert szereztek be,
és számos tervet készítettek, melyek végül nem valósultak meg,
mivel nem jött a várt segítség.
Mindez azonban elég volt ahhoz,
hogy Molnár Dénest kötél általi
halálra, míg Gál Andort, Tóth
Istvánt, Dobos Dezsõt, és
B. Tóth Ferenc testvérét, B. Tóth
Jánost 15 és 8 év közötti fegyházbüntetésre ítélték. B. Tóth János
özvegye, kiegészítve a B. Tóth Ferenc által elmondottakat, könynyes szemekkel, elcsukló hangon
idézte fel, hogy megpróbáltatása-

iknak nem volt vége a férje szabadulásával sem, hiszen a férfi nem
kapott munkát, a családot megfigyelték, és arra is akadt példa, ha
valaki szóba állt velük, azt megkeresték, hogy ebbõl baja lesz.
A rendkívüli hazaszeretet meghatóan szép példáját idézte fel
B. Tóth János özvegye, amikor
elmondta, hogy miután férje
56 tavaszán kiszabadult a börtönbõl, édesanyja könyörgött neki, hogy hagyja el az országot, de
õ ezt nem tette, a válasza annyi
volt, hogy nem látta a hazáját
77 hónapon át. Ha rövid idõre
is, de itt szeretne élni és gyönyörködni, nem pedig a világ egy másik sarkában.
B. Tóth János özvegye mellett
a közönség soraiban helyet foglalók közül többen is hozzátettek a
múlt eme meglehetõsen homályos korszakának feltárásához és
megrázó történeteikkel világították meg, milyen is volt az élet
ezekben az években Nagykõrösön. Konklúzióként levonható, és
többen meg is erõsítették, amit
dr. Czira Szabolcs is hangsúlyozott, olyan idõszak ez, melynek
feltárása eddig nem történt meg,
ezt meg kell tenni.
11
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VICC
SÁV

Az egyszeri civil elnök nagy kínlódás közepette borotválkozik. Odaszól a gyereke:
– Mi a baj, édesapám?
– Életlen a borotva. Nem viszi a szakállamat!
– Na, ne mondja már édesapám, hogy keményebb a
maga szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most
nyitottam ki vele!

HÁZHOZ MEGY A ZENEDE
A Házhoz megy a Zenede Országos Turné Nagykõrösre is megérkezett március 5-én, délelõtt,
Bordás József dob-elõadómûvész,
zenetanár vezetésével. A zenetörténeti áttekintésekkel átszõtt, fergeteges koncertnek a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ
színházterme adott otthont. A jelenlévõ diákok többek között a
20. század könnyûzenéjének fejlõdésével ismerkedhettek meg,
mint a Blues, Swing, Rock&Roll,
Beat, Soul, Funk, Pop. Énekelt
Farkas Zsolti, gitáron Balogh
Roland, zongorán Balogh Zoltán
mûködött közre.

Tekintsék meg képgalériánkat
az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!

Orvosi
ügyelet
telefonszáma:

AKCIÓ!

márc. 13–17.

)TGADKDRUHQRKH
,-/kg

#DAQDBDMHOēQNR
,-/kg

+DBRŃJNKAēRY
,-/kg

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2018. március 5-tõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366

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

Nyiri Húsbolt Kft.
*NRRTSG+ T 
NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00
14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

53/350-377

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.

Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján
Nagykõrös Város Önkormányzata
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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.
18.0367 – Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Köves Béla
ügyvezetõ igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

Hirdetés

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

2018. március 12-tõl
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.
Tel: 53/350-182

IMPRESSZUM

!@MJJēQSXēU@KHRkYDSGDSũ
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Olcsón,
bontás
nélkül,
garanciával.
Hétvégén és
ünnepnap is
0-24 óráig!

30-906-5547

EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

2018. március 10–11-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykõrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
2018. március 15–16-án
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725;
06-20/375-7750

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

10-13.qxd

2018.03.05.

14:59

MÛSOR
2018. március 10.; 11.
14 óra Nyuszi Suli
(színes,
szinkronizált
német animációs
családi film)
16 óra Sötétben (színes,
feliratos francia–
német krimi)

Page 13

18 óra A Pentagon Titkai
(színes,
szinkronizált
amerikai krimi)
2018. március 12.
16 óra Sötétben
18 óra A Pentagon Titkai
2018. március 16.; 17.;
18.
16 óra Vándorszínészek
(színes, magyar
romantikus
roadmovie)
18 óra 12 Katona
(színes,
szinkronizált,
amerikai
akciófilm)

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

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 kérdéseik vannak irányunkban,
fáradjanak be hozzánk személyesen
ügyfélszolgálatunkhoz
– és NE a Pátria Takarékszövetkezethez –
ügyfélfogadási idõben.

Önökért dolgozunk, várjuk
bejelentkezésüket: 53/550-377
Köszönjük együttmûködésüket!
XIII. évfolyam, 10. szám • 2018. március 9.

Részletek hamarosan!
Hirdetés

GyöngyHáz Tanoda
OKTATÁS:
Számmisztika ● Asztrológia ● Jobb agyféltekés
olvasás/tanulás technikák tanfolyam
Egyéni konzultációk:
Személyes horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
Éves horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
● Párkapcsolati horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
●
●

Tel.: 06-20/2-674-846
E-mail: sajathoroszkop@gmail.com
gyongyhaz.tanoda@gmail.com
www.lelkiegyensuly.hu
13

10-14_15.qxd

2018.03.07.

8:38

Page 14

NAGYKÕRÖS
VÁROS ÉV
SPORTOLÓJA
2017.

NYÍLT NAPOK
a Nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános Iskolában
●

2018. március 19. hétfõ 1. évfolyam és a 2.a osztály
● március 20. kedd 2.b
● március 21. szerda 3. évfolyam
● március 22. csütörtök 4. évfolyam

Ezen a héten (március 19–22-ig) emelt szintû angol nyelvi órák is megtekinthetõk
a nyílt hét keretében.
A részletes órarend iskolánk honlapján (www.petofink.hu) is megtekinthetõ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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 férfi kategóriában:
Kornyik Máté
– judo sportágban
Kornyik Máté szintén a Kõrös Judo Sportegyesület versenyzõje és a
Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola kitûnõ tanulója. Negyedik évét kezdte meg versenyzõként, és ebben az évben lépett át
serdülõ korosztályba. Páratlan
eredménylistával rendelkezik,
amit szintén két korosztályban –
diák és serdülõ – ért el. Diák korosztályban harmadik, serdülõ korosztályban második lett az országos bajnokságon. A két korosztály
országos diákolimpiai döntõjében
szintén második és harmadik helyezést ért el. Ezek mellett Magyar
Kupa gyõztes lett az elmúlt évben,
illetve minden versenyrõl érmekkel tért haza Nagykõrösre. Eredményei alapján az Egyesület sportolói közül elsõnek került be a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság
utánpótlás nevelõ programjába, a
Héraklész programba, ahová csak
a kiemelkedõ eredményeket elérõ
tehetséges sportolókat választják
be, sportági szakszövetségi javaslat alapján. Edzõi: Pap András és
Dr. Hajdú László.
A díjazottnak gratulálunk!
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Egy korty derû

KÖNYVTÁROSOK AJÁNLJÁK:
V. Kulcsár Ildikó: Segítség, nyakunkon a családunk!
Budapest: Nõk Lapja Mûhely, 2017

2018. március 13. kedd,
18 óra
V. KULCSÁR ILDIKÓ,
a Nõk Lapja címû hetilap
népszerû újságírójának, több
sikerkönyv szerzõjének elõadása Nagykõrösön.
Helyszín: Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központ
díszterme (Belépõjegyes rendezvény)

V. Kulcsár Ildikó legújabb
könyve összegzés a 69 éves
Nõk Lapja állandó rovata
alapján. Sûríti az olvasói levelek gyakran elõforduló családi
problémáit, konfliktusait. Az
író megosztja velünk aggályait
a XXI. századi nevelésrõl, a fiatalság gondolkodásáról.
A felnõtt korosztálynak
szánt életvezetési könyv segít
abban, hogy elkerüljük a végzetes tévedéseket, és megmutatja az újrakezdés tudományát.

Ha a szerzõ szavait az olvasó
anyukák és apukák megszívlelik, akkor lehetõség nyílik arra,
hogy mindig büszkék lehessenek gyermekeikre.
Az írónõ munkásságát sokféle újságíró kitüntetéssel, az
amerikai Optimist International dísztagságával és a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével ismerték el.
A könyv kikölcsönözhetõ a
Szabó Károly Városi Könyvtárban.
Szeretettel várjuk olvasóinkat!
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Újra sitten László Ferenc
ügyvédje, párttársa, Czeglédy Csaba!

Képünk illusztráció!

Czeglédy Csaba szombathelyi MSZP-s politikus, aki
László Ferenc nagykõrösi elnök ügyvédje, bûnszervezetben elkövetett hatmilliárdos
költségvetési csalás miatt került börtönbe. Innen azonban szabadulhatott, miután
összegyûjtött 500 érvényes
ajánlást a választásokon való
induláshoz, ezáltal mentelmi
jogot is kapott. Vagyis volt
legalább 500 olyan ember,
aki egy börtönben ülõ embert akar, hogy õt képviselje
az Országgyûlésben. Persze,
Nagykõrösön is lehet képviselõ, aki piramisjátékban vehetett részt Bulgáriában,
vagy olyan, akit kitiltottak
Új-Zélandról…
Czeglédy Csaba tehát kijöhetett a sittrõl, elsõ útja

egybõl a Simicska Lajos TVbe (HírTV) vezetett, Kálmán Olga óvó pillantásai és
óriási nyelvzsonglõr alákérdezései közepette magyarázkodott a frissen szabadult
képviselõ-jelölt. Vagyis az
MSZP-tag, MSZP-s önkormányzati képviselõ elõbb
bejelenti, hogy függetlenként elindul a választáson,
majd a Jobbikhoz közeli
HírTV-be megy egybõl. Érdekes dolgok ezek, nem a
családjához vagy haza? Alakul
Szombathelyen
az
MSZP–JOBBIK összefogás?
Végül mindenki visszalép
Czeglédy javára?
Azt nem tudjuk, arról nincs
információnk, hogy barátjával, harcostársával, László
Ferenccel találkozott-e Czeg-

lédy Csaba, esetleg egyeztettek-e egymással. Ugyebár
Czeglédy és László kapcsolata még a 90-es évekre nyúlik
vissza, amikor együtt voltak
helyi BIT-elnökök, majd lettek helyi MSZP-s vezetõk.
Czeglédy többször is adott
tanácsot Lászlónak, egyszer
például arról, hogyan kell a
helyi médiát „elfoglalni” és
irányításuk alá venni.
Czeglédy azonban csak
egy napig örülhetett a friss
levegõnek, kiadták a mentelmi jogát és vitték is vissza
a börtönbe. A több mint hatmilliárd forintos költségvetési csalással gyanúsított
szocialista politikus mentelmi jogának felfüggesztése
után a NAV munkatársai újra õrizetbe vették Czeglédyt,
aki mellett vasárnap szimpátiatüntetést szerveztek, melyen alig 150-en gyûltek
csak össze. Vajon László Ferenc ott volt a szimpátiatüntetésen? László is kiállt a
börtönben ülõ harcostársa
mellett, vagy nem?
A témával a késõbbiekben
is foglalkozunk!
Horváth Tibor

Ünnepeljünk együtt! Mindenkit sok szeretettel várunk!
XIII. évfolyam, 10. szám • 2018. március 9.

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, felnõtt nõi kategóriában:
Lázár Erzsébet
– judo sportágban
Lázár Erzsébet a Kõrös Judo
Sportegyesület versenyzõje
és az Arany János Református Gimnázium Szakgimnázium és Kollégium tanulója.
Évek óta az egyesület egyik
legeredményesebb juniorfelnõtt korú nõi versenyzõje.
Eredményeit szintén két korosztályban – junior és felnõtt
– érte el. Saját korcsoportjában Magyar Kupa gyõztes
lett és elsõ helyen végzett a
junior országos diákolimpia
döntõjében is.
Felnõtt korosztályban második helyezést ért el a Magyar
Kupa küzdelmeiben, valamint az országos rangsorversenyen is. Tavaly, a junior válogatott tagjaként kétszer is
hetedik helyezést ért el az
Európa Kupán. Edzõi: Pap
András és Dr. Hajdú László.
A díjazottnak gratulálunk!
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ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS
2018. ÁPRILIS 8-ÁN!
VÁLASZTÁSI KISOKOS 3.
Hétrõl hétre a legfontosabb kérdéseket és válaszokat itt olvashatja (forrás: Nemzeti Választási Iroda)

1. Ki rendelkezik vá- rendelkezik választójoggal az, tok, amennyiben legalább kilenc hogy a szavazólap kitöltését elakit bûncselekmény elköveté- megyében, illetve Budapesten rontotta, a rontott szavazólapot
lasztójoggal?
Magyarország Alaptörvénye
szerint minden nagykorú (vagyis 18. évet betöltött, vagy
annak betöltése elõtt házasságot kötött) magyar állampolgárnak joga van ahhoz,
hogy az országgyûlési képviselõk választásán választó
és választható legyen. Nem

se vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

legalább 27 egyéni választókerületben jelöltet állítottak, az országos nemzetiségi önkormányzatok.

2. Milyen szervezetek
állíthatnak országos 3. Van-e lehetõség
listát az országgyûlé- rontás esetén a szavazólap kicserélésére
si választásokon?
Országos listát a következõ
szervezetek állíthatnak: a pár-

Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása elõtt jelzi,

a szavazatszámláló bizottság
bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Egy választópolgár rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot.
FOLYTATJUK!
Forrás: Nemzeti Választási Iroda

ÁBRAHÁM TIBOR GYÕRBEN
INDUL A VÁLASZTÁSOKON!
MIÉRT NEM NAGYKÕRÖSÖN?

Megdöbbentõ információk derültek ki
az egyéni képviselõ-jelöltek névsorát
böngészve. Ábrahám Tibor, a Haza
Pártja jelöltjeként indul a választásokon, ami a meglepõbb, Gyõrben. Lehet

persze, hogy csak névegyezõség van,
nem tudjuk. Az mindenestre érdekes,
hogy Nagykõrösön éppen a választókörzetben érte el a legjobb eredményét a
2014-es önkormányzati választáson a
Haza Pártja (akkor még „A Haza Nem
Eladó Mozgalom” néven), amelyikben
éppen Ábrahám Tibor lakik.
Kérdéseink: A Gyõrben induló Ábrahám Tibor azonos Nagykõrös volt
SZDSZ-es országgyûlési képviselõjével?

Ha nem, akkor áll-e rokoni kapcsolatban a gyõri jelölttel? Ha igen, miért
érezte úgy, hogy a nagykõrösi emberek
képviselete helyett inkább a gyõriekét
látná el szívesebben? Talán azért, mert
egyszer sem tudott választást nyerni
egyéniben Nagykõrösön, és inkább máshol próbálkozik? Zágráb Nándor után
Ábrahám Tibor is pártot váltott?
Horváth Tibor

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

