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MÁRCIUS 15.

HOLLIK ISTVÁN:
„Ezen az egyetlen napon,
április 8-án évtizedekrõl,
Magyarország következõ

évszázadáról dönthetünk”
További részletek lapunk 3. oldalán!

Az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc
170. évfordulója tisztele-
tére rendezett városi ün-
nepséget 2018. március
15-én, délelõtt 10 órától
tartják Nagykõrösön, a
Szabadság téren. Mind-
errõl részletek következõ
lapszámunkban!

EMLÉKEZZÜNK
EGYÜTT!

A Cifrakertben
épülhet meg a sportpark

és a futókör

Szilágyi Csaba irodavezetõ és dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter a Cifrakertben, a helyszínen egyeztettek

Ahogy arról lapunk beszá-
molt, egy darab D típusú
sportpark és egy darab
400 méteres futókör lé-
tesülhet Nagykõrösön. A
D típusú sportpark a leg-
nagyobb méretû a prog-
ram keretében és 150
négyzetméteres területen
15 sporteszközt helyeznek
ki. Dr. Czira Szabolcs pol-
gármester lapunknak el-
mondta: Figyelembe véve

a lehetõségeinket, a futó-
kör és a sportpark megépí-
tését a Cifrakert múzeum
felõli szélére tervezzük.
Ezáltal egy rendkívül szép
környezetben sportolhat-
nak, mozoghatnak majd a
nagykõrösiek. Bízom ben-
ne, hogy olyan népszerûek
lesznek ezen eszközök és a
futókör is, mint a Cifra-
kert új játszótere. Nagykõ-
rös újra gyõzött!

A Cifrakertben
épülhet meg a sportpark

és a futókör

A Cifrakertben
épülhet meg a sportpark

és a futókör
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Gyász
Gábor László Csaba (1961)

Özv. Mokos Lászlóné sz. Drahos Mária Ilona
(1966)

Kókai István (1942)

Téli rezsicsökkentésrõl
döntött a kormány: min-
den család 12 ezer forin-
tot jóváírhat a gázszám-
lájából – jelentette be
Orbán Viktor miniszter-
elnök a Facebook-
oldalára feltöltött videó-
ban.

A kormányfõ közölte, a
kedvezményt megkapják
a távfûtést használók is.
Ennek részleteit Kósa La-
jos megyei jogú városok
fejlesztéséért felelõs tár-
ca nélküli miniszter tár-
gyalja meg az önkor-
mányzatokkal – tette
hozzá.

Elmondta, a hagyomá-
nyos módon fûtõ, szenet
vagy fát használó embe-
rek esetében megnövelik
az erre a célra szolgáló

szociális pénzügyi kere-
tet egymilliárd forinttal.
Az intézkedés végrehajtá-
sával Pintér Sándor bel-
ügyminisztert bízták
meg.

Orbán Viktor az intézke-
déseket azzal indokolta,
hogy az elmúlt hetekben
rendkívüli hideg volt
Magyarországon, meg-
nõtt a családok gázfo-
gyasztása és megnõtt a
rezsiszámla.

Emlékeztetett, Magyar-
országon a nemzeti kor-
mány volt az elsõ, amely
csökkentette a rezsit. „E
mellett a politika mellett
a jövõben is kitartunk” –
jelentette ki Orbán Vik-
tor.

(MTI)

12 ezer
forintot

írhatnak jóvá
Önnek is!

Téli
rezsicsökkentésrõl
döntött a kormány

ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS

2018. ÁPRILIS 8-ÁN!

ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS

2018. ÁPRILIS 8-ÁN!

1. Érvényes-e a sza-
vazólap, ha nincs
lepecsételve a sza-
vazólap?

Nem, az a szavazólap,
amely nincs ellátva a hivata-
los bélyegzõlenyomattal,
érvénytelen.

2. Fogyatékossággal
élek. Milyen segít-
séget kaphatok?

A fogyatékossággal élõ
választópolgár a követke-
zõ segítséget igényelheti
választójogának gyakorlá-
sa érdekében a választási
irodától: – Braille-írással ké-
szült értesítõ megküldése,-
könnyített formában megírt
tájékoztató anyag megkül-
dése, – Braille-írással ellá-
tott szavazósablon alkalma-

zása a szavazóhelyiségben
és a mozgóurnás szavazás
során, – akadálymentes
szavazóhelyiség alkalmazá-
sa. A választás kitûzése
után kérhet mozgóurnát.

A szavazólap kitöltésében
segítheti az Ön által vá-
lasztott segítõ, vagy ha
ilyen személy nincs jelen,
akkor a szavazatszámláló
bizottság két tagja.

3. Melyik szavazókör-
ben szavazhatok?

A postán megküldött válasz-
tási értesítõ tartalmazza a
szavazókör pontos címét.

FOLYTATJUK!

Forrás:
Nemzeti Választási Iroda

VÁLASZTÁSI KISOKOS 4.
Hétrõl hétre a legfontosabb kérdéseket és válaszokat itt olvashatja

(forrás: Nemzeti Választási Iroda)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykõrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek vé-
delmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) ön-
kormányzati rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázat célja:

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvé-
nyesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett
értékeknek megóvása által.
Nagykõrös Város Önkormányzata a településen a mûvi érték meg-
õrzésre érdemes épületek közterületre, vagy közcélú magánterület-
re nézõ homlokzatának felújítása érdekében végzett munkák költsé-
geit pályázati úton elnyerhetõ támogatással segíti 2018. évben is. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. április 20. 

A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Nagykõrös Város fõépítész a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül véleményezi, és jóváhagyásra a képvise-
lõ-testület elé terjeszti.

Sikeres pályázat esetén a támogatás felhasználásának határideje:
2018. december 31.

A pályázatok benyújtásához szükséges Támogatásigénylési adatlap
és mellékletei beszerezhetõk Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal Fõ-
építészétõl (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 5. sz.), vagy az önkor-
mányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu) letölthetõk. 

A teljes pályázati felhívást megtalálja a www.nagykoros.hu honlapon!
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HOLLIK ISTVÁN:
„Ezen az egyetlen napon, április 8-án
évtizedekrõl, Magyarország következõ

évszázadáról dönthetünk”

Teljesen megtelt a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Köz-
pont tükörterme 2018. már-
cius 12-én, hétfõn, ugyanis
Hollik István országgyûlési
képviselõ (FIDESZ–KDNP)
látogatott Nagykõrösre és tar-
tott lakossági fórumot. A fóru-
mon részt vett még dr. Czira
Szabolcs, Nagykõrös polgár-
mestere, Godó Tibor, Törtel
polgármestere, Palya István
Kálmán, Jászkarajenõ polgár-
mestere is, akik a rendezvény
végén közösen álltak ki a
FOLYTATÁS mellett. Elõször
dr. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Földi László
mondott beszédet, akit pedig a

fõ elõadó, Hollik István kö-
vetett.

Hollik István többek között
elmondta: „Nem túlzás azt ál-
lítani, hogy sorsdöntõ válasz-
tások elõtt vagyunk. Az április
8-ai választás az sokkal több-
rõl szól, mint az elkövetkezõ
négy évrõl. Azt mondhatjuk,
hogy ezen az egyetlen napon,
április 8-án évtizedekrõl, ha
egyébként nem Magyarország
következõ évszázadáról dönt-
hetünk. A tét egy mondat-
ban is összefoglalható, Ma-
gyarország bevándorlóország
lesz-e, vagy meg tudjuk erõsí-
teni nemzeti kormányunkat.
Ha most ütemet tévesztünk, ha
most lépést vétünk, akkor ezt

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik életem

során igénybe vették szolgálataimat,

életemet segítették, szerettek és tiszteltek.

Halálom után a nagykõrösi Református temetõ ravatalozója melletti gesztenyés soron lévõ

„Jász emlékhely és családi síremlék”-nél nyilváníthatják kegyeletüket.

Mindnyájuknak további boldog, hosszú életet kívánok!

Kotschy Ferencné Hermann Erzsébet
Nagykõrös város nyugalmazott anyakönyvvezetõje

már nem tudjuk korrigálni. Ha
a víz kiömlött, a gát átszakadt,
akkor a vizet nem lehet vissza-
terelni a folyóba. Tehát észnél
kell lennünk és vigyáznunk
kell az eredményeinkre, mert
most csak egyszer tudunk hi-
bázni, még egyszer már nem.
Ha Magyarország jövõjérõl be-
szélünk, akkor a bevándorlás
az a téma, mely évtizedekre
meghatározhatja az országot, a
jövõnket” – fogalmazott Hol-
lik István, majd azt is elmond-
ta, hogy „mi tehát egyértelmû-
en elutasítjuk ezt az önfeladó
politikát. Európa akkor lesz si-
keres, hogyha visszatér az ala-
pító atyák gondolatához, sike-
res Európa csak sikeres, erõs,

büszke nemzetál-
lamokkal képzel-
hetõ el. Ha fölad-
juk a sikeres, erõs
büszke nemzetál-
lamoknak az alap-
értékeit, akkor el
fogunk veszni.
(…) Aki képes ki-
állni magáért, az
nem zsarolható.
Mi ez alapján fo-
galmazzuk meg a
politikánkat, nem
voltunk hajlan-
dók az IMF diktá-

tumait elfogadni, csökkentet-
tük az államadósságot, külön-
adót vetettünk ki a bankokra, a
multikra, energiafüggetlensé-
get értünk el, visszavásároltuk
a közmû-vállalatokat. Így való-
sulhatott meg a rezsicsökken-
tés is. Tehát azt lehet látni,
hogy a saját utunkat járjuk,
visszaszereztük azt a szabadsá-
got, ami 2010-ben nem volt a
miénk, és mi mindannyian
azért lehetünk büszkék ma-
gunkra, mert mi ezzel a sza-
badsággal jól sáfárkodtunk.
Láthatjuk, hogy 4%-os gazda-
sági növekedés van évek óta,
7 év alatt 750 ezer munka-
helyet hoztunk létre, 8 év alatt
majdnem megdupláztuk a mi-
nimálbért. Ezt értük el azzal,
hogy a saját kezünkbe vettük a
sorsunkat” – többek között er-
rõl is beszélt Hollik István or-
szággyûlési képviselõ a fóru-
mon.

FOLYTATJUK! KÖVETKE-
ZÕ LAPSZÁMUNKBAN
FÖLDI LÁSZLÓ BESZÉDÉ-
BÕL OLVASHATNAK RÉSZ-
LETEKET!

ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÕ-
VÁLASZTÁS:

2018. ÁPRILIS 8.

Horváth Tibor
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TÉNYEK A 2018-AS KÖLTSÉGVETÉSRÕL

A LEFONTOSABB PONTOK:
● ÁLLAMI TÁMOGATÁS 1 milliárd 204 millió 368 ezer forint (+15%

2017-hez képest)
● KÖZVILÁGÍTÁS +50 millió forint állami támogatás (2017-hez képest)
● GYERMEKÉTKEZTETÉS, konyhafejlesztés +25 millió forint (2017-hez

képest)
● Kálvin téri piac épületének és környezetének rendezésére: 570 mil-

lió forint
● Temetõhegyi városrész önerõs útépítésének támogatására: közel

220 millió forint
● Kulturális tevékenység támogatására 4 millió forint, sporttevékeny-

ség támogatására 15 millió forint (+5 millió forint 2017-hez képest)
● Október 23-a tér felújítására (Október 23. tér, Vadas utca, Kárász ut-

ca, Bálvány utca szilárdburkolatú közutak felújítására) 30 millió fo-
rintos támogatás + 30 millió forint önkormányzati forrás

● Arany János Múzeum felújítására + 140 millió forint önkormányzati
forrás

● Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ: Rácz József Galéria fel-
újítására, színháztermi öltözõk – Civilek Háza raktár mennyezetének
javítására, új raktár kialakítására 5 millió forint

● Nagykõrösi Humánszolgáltató Központ (Arany János utcai Idõsek
Otthona étkezõ padozatának teljes felújítása, a Nagykõrösi Bölcsõ-
de fõbejáratának akadálymentesítése, a kiszolgáló helyiségek felújí-
tása 5 millió forint

Az Idõsek Tanácsa azt javasolja
a kormánynak, hogy a közelgõ
ünnepek elõtt ismét tízezer fo-
rintos Erzsébet-utalványt kap-
janak a nyugdíjasok – jelentette
be Novák Katalin a tanács ülése
utáni sajtótájékoztatón. Az Em-
beri Erõforrások Minisztériu-
mának család- és ifjúságügyért
is felelõs államtitkára – aki a ta-
nács alelnöke is – közölte, azért
indítványozzák az újabb utalvá-
nyok kiosztását, mert szeretnék,
ha minden magyar, így a nyug-
díjasok is részesülhetnének a

növekvõ gazdasági eredmé-
nyekbõl.

Azt szeretnék, ha a gazdasági
eredmények hasznát a nyugdíja-
sok is élveznék, ezért is kaptak
tavaly kiegészítõ nyugdíjemelést
és nyugdíjprémiumot, valamint
már két karácsony elõtt tízezer
forintos Erzsébet-utalványt –
emelte ki az államtitkár.

Hozzátette, bíznak benne,
hogy a kormány támogatja majd
a tanács javaslatát, és ismét kap-
hatnak utalványt a nyugdíjasok.

(MTI; kormany.hu)

Ismét tízezer forintos Erzsébet-
utalványt kaphatnak a nyugdíjasok

Mint arról elõzõ lapszámunkban már beszámoltunk, a 2018-as költségvetés, – melyet dr. Czira
Szabolcs polgármester, elõterjesztõ ismertetett a február 15-ei testületi ülésen – a fejlesztések,
Nagykõrös további fejlõdésének költségvetése. Hitel felvételére nincs szükség az idén se, vagyis erõs,
stabil a város pénzügyi háttere. A fejlesztések költségvetését csak a két Jobbikos nem támogatta.

Továbbá, önként vállalt feladatként Nagy-
kõrös Város Önkormányzata az Önkor-
mányzati Tûzoltóság Nagykõrös támo-
gatására 29 millió forintot, a „Jó tanu-
ló, jó sportoló” pályázatra 150 ezer
forintot, az „Év sportolója díj” pályá-
zatra 100 ezer forintot, Nyári preven-
ciós tábor megvalósítására 900 ezer
forintot, a Bursa Hungarica ösztöndíj
programra 3 millió forintot, állítottak
be idén is a költségvetésben. Nagykõ-
rös 2018-ban is támogatja a lakossági
folyékony hulladék szállítását, vala-
mint a 70 éven felüli lakosok szilárd
hulladékszállítását. Az „Épített örök-
ség helyi értékeinek védelmére” az
önkormányzati támogatás idén 2 millió
forint, a „Fiatal házasok elsõ lakáshoz
jutó kamatmentes kölcsöne” 600 ezer
forintban került elfogadásra.

Ez tényleg egy jól elkészített, stabil,
biztos alapokon álló, fejlesztéspárti
költségvetés, megszorítások, hitelfel-
vételek nélkül.

A költségvetés elfogadásával
NAGYKÕRÖS GYÕZÖTT

ÉS FOLYTATJUK!

Horváth Tibor
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Több mint fél ezren mulattak
a Polgári Bálon

Több mint fél ezren mu-
lattak Nagykõrösön, a
már hagyományos Polgári
Bálban 2018. március 10-
én, melynek ezúttal is a
Nagykõrösi Kossuth La-
jos Általános Iskola tor-
nacsarnoka adott ott-
hont. Az est folyamán ér-
tékes tombolanyeremé-
nyek is gazdára találtak,
Kis Grófo sztárvendég pe-
dig óriási hangulatot te-
remtett, jókedvbõl nem
volt hiány. A talpalávalót
Dobos Zsolt és zenekara
szolgáltatta, az ízletes va-

csorát a Holló Lakodal-
mas és Vendégház készí-
tette.

A megjelenteket dr. Kört-
vélyesi Attila, Nagykõrös
alpolgármestere, Földi
László országgyûlési kép-
viselõ (FIDESZ–KDNP)
köszöntötte, továbbá Fa-
kanné Lantai Erika részé-
re, aki a technikai infor-
mációkat is elmondta,
dr. Körtvélyesi Attila al-
polgármester egy csoda-
szép virágcsokrot is át-
adott, megköszönve fõ-
szervezõi munkáját. Nyi-
tányként Hoffer Hanna és
Holló-Zsadányi Norman,
a Relevé TSE táncosai
mini duettet adtak elõ a
közönség örömére, a ko-
reográfiát Horváth Me-
linda táncpedagógus taní-
totta be részükre. 

Tekintsék meg képga-
lériánkat és videóin-
kat az Önkormány-
zati Hírek Nagykõrös
facebook oldalán!
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Híreinket, kép-
galériáinkat kövesse

nyomon továbbra is az
Önkormányzati Hírek Nagykõrös

Facebook oldalunkon,
valamint a www.nagykoros.hu

városi honlapon!

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

PB gáz 11,5 kg

3999 Ft
PB gáz 23 kg

7998 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető

Hirdetés

Hirdetés

Áder: Valóságos
társadalmi mozgalom

alakult ki
az Arany-emlékévben

– NAGYKÕRÖST
KÜLÖN KIEMELTE!

Valóságos társadalmi mozga-
lom alakult ki az Arany Já-
nos-emlékévben: fiatalok,
idõsek, iskolák, színházak,
múzeumok mind-mind re-
mek ötletekkel álltak elõ, ho-
gyan lehetne Arany Jánosról
megemlékezni – tekintett
vissza a centenáriumi rendez-
vényekre az M1 aktuális csa-
torna pénteki adásában Áder
János köztársasági elnök.
A hivatalosan pénteken befe-
jezõdõ centenáriumi Arany
János-emlékév programjain
eddig 730 ezer ember fordult
meg 460 határon inneni és
határon túli helyszínen.

Kiemelte, hogy ezt a mun-
kát az elmúlt egy év alatt
szinte teljes egészében sike-
rült elvégezni, a felújítás be-
fejezõdött és egy új, sokkal
izgalmasabb kiállítótér jött
létre; restaurálás céljából pe-
dig – a román hatóságok en-
gedélyével – Magyarország-
ra szállították az Arany-re-
likviák jelentõs részét.

Áder János úgy fogalma-
zott: nyelvi gazdagságának,
nyelvi kifejezõkészségének,
képszerû ábrázolásának kö-
szönhetõen Arany János
mindenkihez tudott szólni.

Az emlékév gazdag prog-
ramjából az államfõ három
fontos elemet – a nagysza-
lontai Csonkatorony re-
konstrukcióját, a költõnek
tíz évig otthont adó Nagykõ-
rös múzeumának felújítását,
valamint a Petõfi Irodalmi
Múzeum által szervezett ese-
ménysorozatot – emelt ki.

MTI

Az egyszeri civil elnök és alelnöke tekernek felfelé az emel-
kedõn tandem biciklivel.
Ahogy felérnek a csúcsra, az, amelyik elöl ült, megszólal:
– Hû, de nehéz volt tekerni, hogy ide felérjünk.
Erre a másik:
– Hát még nekem milyen nehéz volt végig fékezni, hogy visz-
sza ne guruljunk!

VICCSÁV

Áder: Valóságos
társadalmi mozgalom

alakult ki
az Arany-emlékévben

– NAGYKÕRÖST
KÜLÖN KIEMELTE!
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Zágráb Nándor is 500 000 forintot
kap havonta a Jobbiktól?

Volner János helyi asszisztense
félmilliót keres havonta

Ez tény. A ceglédi önkor-
mányzati képviselõ, Hor-
váth Gábor közösségi fó-
rumokon is elismerte,
hogy havonta 500 000,
azaz ötszázezer forintot
kap Volner Jánostól, mint
az asszisztense. Horváth
egyébként egy facebookos
bejegyzés szerint gárdista,
aki még a Szebb Jövõért
Polgárõrségnek is tagja.
Volnernek itt a 12-es vá-
lasztókerületben számos
egyéb „asszisztense” is

Nándor egy megélhetési
politikus, akinek a LÉ A
TÉT. Ha összeadjuk ke-
resményeit, könnyen ki-
derülhet, hogy milliós
nagyságrendû pénzössze-
get zsebel be politikus-
ként havonta. Zágráb
Nándor folyamatosan át-
veri a nagykõrösi lakoso-
kat, gyárt valótlanabbnál
valótlanabb teóriákat.
Minden bizonnyal havi
sok százezerért teszi mind-
ezt, közben hergeli a la-

kosságot agresszív módon.
Õ maga a csatorna önrész
támogatást már régen
visszakapta, amit csak
utólag ismert el, kérdésre,
mert önként nem vallotta
be. Mint ahogyan valószí-
nûleg sok egyéb mást is
gondosan titkol. Így azt
is, hogy mennyit
kap Volner Jánostól,
a Jobbiktól havonta.

LV

VALLOMÁS!
Kustár szerint õ maga nem folytat

sikeres politikát?
átadása miatt, egy utca átneve-
zésekor a kommunista Erdei Fe-
renc mellé állt Törös Lászlóval
szemben, egy útkeresztezõdésbe
akart sportparkot létrehozni,
legutóbb már arról beszélt,
hogy a Soros-tervet õ nem látta,
ezért az szerinte nincs is, sõt ar-
ról fantáziálgat, hogy 8000 tö-
rököt akarnak ide telepíteni.
Kustárnak ideje lenne sa-
ját 20 évvel ezelõtti gon-
dolatait megfogadnia: „egy
ember nem tud sikeres
politikát folytatni”.

Horváth Tibor

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

Nyiri Húsbolt Kft.

NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00 

14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

HÚSVÉTI
SONKA
VÁSÁR!

Hirdetés

van, többek közt Nagy-
kõrösön Zágráb Nándor,
aki magát kisvállalkozó-
ként futtatja. Vélhetõen
neki is jól jöhet egy „kis
keresetkiegészítés”, és bol-
dogan veszi fel a tisztelet-
díját Volner Jánostól is,
mint ahogyan bizonyára
dr. Ábrahám Tibor is fizet
neki a Jobb Nagykõrösért
Egyesületben végzett mun-
kásságáért. 

Ismét bebizonyosodni
látszik, hogy Zágráb

„A tagsággal szemben álló egy
ember nem tud sikeres politikát
folytatni” – ezt Kustár Tamás
Balázs mondta, aki 2014-ben
kizárattatta magát a Fideszbõl
és inkább Ábrahám Tiborék, a
volt SZDSZ-es képviselõ álcivil
egyesülete irányába húzódott
el, sértõdött agrárbáró módjára
hátulról ekézve azóta is a pol-
gármestert, a kormányt és a Fi-
deszeseket. Csakhogy ezt a fenti
idézetet Kustár – amikor még
nem tudta, hogy egyszer pont õ
lesz az a szemben álló ember –
1997 áprilisában a Kék Nefe-
lejcs újságban, a „helyi SZDSZ
viszályáról” nyilatkozta. A sors
fintora, hogy Kustár szerint az

az egy tagsággal szemben álló
ember, aki nem tud sikeres poli-
tikát folytatni, éppen Ábrahám
Tibor volt. Igaz, az a Kustár
még az FKgP helyi elnökeként
nyilatkozott, majd a politikai
haszon reményében átevezett a
Fideszbe. Kustár azóta pont azt
csinálja, amit szerinte Ábrahám,
szembefordult mindenkivel,
tagsággal, elérte, hogy kizárják
a Fideszbõl és ezután egy bukott
alpolgármesterként politizál, vi-
szont így „nem tud sikeres poli-
tikát folytatni”. 2015 óta pedig
delirium tremens, már ami a sú-
lyos téveszméket illeti: belerúg
a református egyházba és a re-
formátus emberekbe az óvoda
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Beszámolt az orvosi ügyeletet
üzemeltetõ cég:

Nem volt rájuk panasz
Nagykõrös Város Önkor-
mányzat Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottságának március
7-ei ülésén tárgyalták az Inter-
Ambulance Egészségügyi és
Szolgáltató Zrt. tavalyi évi be-
számolóját, a teljes körû házi-
orvosi ügyeleti szolgálatot
biztosító vállalkozó tevékeny-
ségérõl. A jelenlévõ bizottsági
tagok ezt egyhangú igennel
fogadták el. Az ülésen szemé-
lyesen vett részt a vállalkozás
vezetõje, Molnár György ve-
zérigazgató, aki elmondta,
hogy tavaly az eddigi éveknél
is hatékonyabb és eredmé-
nyesebb munkát tudtak vé-
gezni, tekintettel arra, hogy
nem foglalkoztatnak fõvállal-
kozót. Így maguk szerzõdnek
az orvosokkal, kollégákkal.

Kineveztek egy ügyeletveze-
tõt, hatékonnyá vált a kom-
munikáció. Gyors az eszköz-
beszerzés, és azok bevizsgálta-
tása is. A beszámolóból kide-
rült, hogy még mindig nagyon
sokan indokolatlanul veszik
igénybe az ügyeleti szolgálta-
tást, ez az eseteknek mintegy
60%-ára igaz. Példás az
együttmûködés az Országos
Mentõszolgálat kollégáival.
A tavalyi évben 3782 beteget
láttak el, és 343 beteget küld-
tek be kórházba. Így elmond-
ható, hogy az esetek nagy ré-
szében megoldották a problé-
mát. Nagyon erõs a szakmai
kódrendszer, mely minõsíti,
hogy életet veszélyeztet-e egy-
egy eset. Így csak 31 esetre
volt ez igaz. A vezérigazgató

ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy már javasolták, hogy
dolgozzák át ezt a kódrend-
szert, mert szerinte az is élet-
mentés, amikor egy 82 éves
hölgyet hétvégén tüdõgyulla-
dással kezelnek. Ha nem kap-
na például antibiotikumot,
az az életébe is kerülhetne.
A 2910 nagykõrösi ellátott
közül – a többi kocséri lakos
volt – 982 gyermeknek segí-
tett a kõrösi orvosi ügyelet.

Molnár György vezérigaz-
gató õszintén beszélt arról,
hogy vannak problémáik a
nagykõrösi kórház rendelõ-
intézetével, mert az orvosok
számára nem biztosított a
megfelelõ vizesblokk. Így nem
tudnak lezuhanyozni például,
amikor egy „durvább” esetet

követõen mennek vissza a ren-
delõbe. Nagy Balázs települé-
si képviselõ, bizottsági elnök,
aki a mentõszolgálat munka-
társaként rendszeresen részt
vesz a helyi kórház szakmai
gyûlésein, ígéretet tett arra,
hogy közbenjár annak érdeké-
ben, hogy ez a probléma meg-
oldásra kerüljön.

Sebestyénné Angyal Zsu-
zsanna szakbizottsági elnök
megköszönte a cég munkáját,
és további eredményes mun-
kát kívánt. Elmondta, hogy
komolyabb panasz nem volt a
helyi orvosi ügyelet mûködé-
sére, sõt írásban sem a polgár-
mesteri hivatalba, sem a cég-
hez, sem az ÁNTSZ-hez nem
érkezett kifogás.

LV

Javuló közbiztonság
Nagykõrösön

Március elsõ hetében tár-
gyalta a szakbizottság a
Nagykõrösi Rendõrkapi-
tányság beszámolóját, a
2017-es évben végzett mun-
káról, melyet a jelenlévõk
egyhangú igen szavazattal
fogadtak el. Nem voltak kér-
dések a beszámolót készítõ
kapitány, Ambrus Zoltán ez-
redes felé. A kapitányság-
vezetõ elmondta, hogy jó
évet zártak 2017-ben, hiszen

a bûnügyek száma csökke-
nést mutat, és a felderítettsé-
gi mutatók is egyre jobbak
az intézkedési területen.
Ambrus Zoltán szerint orszá-
gosan mindenhol érzékelhe-
tõ a javuló közbiztonság. Ki-
emelte, hogy a Kormány tá-
mogatása meglátszik, meg-
becsülik a rendõrség dolgo-
zóit, és számos korszerûsítést
is végrehajtottak. A közel-
múltban két motoros rendõr
állt szolgálatba. Ambrus Zol-
tán szerint így vissza lehet
fogni azokat, akik verseny-
pályának nézik útjainkat.
Nagy Balázs bizottsági elnök
elmondta, hogy örömére
szolgál, hogy ilyen jók a
nagykõrösi mutatók, megkö-
szönte a rendõrség munkáját
a lakosság nevében is.

LV

Az Arany János Református Általános Iskola
és Óvoda szervezésében sok kis állomásból

álló sportversenyeken vehetnek részt mindazok,
akik 2018. március 23-án kilátogatnak

Nagykõrös város központjába.
Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezõk!

A programokhoz bárki csatlakozhat,
csupán sportruházat szükséges!

NAGY VAGY
SPORTNAP NAGYKÕRÖSÖN
NAGY VAGY

SPORTNAP NAGYKÕRÖSÖN
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éves lett
az Oázis2020éves lett
az Oázis

Minden település életében
vannak helyek, amelyek az
idõ múlásával szépen lassan
fogalommá, azonosítási
ponttá válnak az adott kor-
szak polgárai számára. Ha
manapság Nagykõrösön, az
utcán járva valakitõl megkér-
dezik, hol az Oázis Ételbár,
bizonyára 10-bõl legalább ki-
lenc ember irányítja az Esz-
perantó utca Széchenyi tér
találkozásához az érdeklõ-
dõt. Gondolta-e volna, hogy
február 26-án múlt 20 éve,
hogy megnyitott? Kis Józse-
fet, a családi vállalkozás
egyik tulajdonosát kérdeztük
a két évtizedrõl.

● Az Oázis Grill- és Ételbár
egy igazi családi vállalko-
zás…

– Így van. A húgommal
közösen vagyunk tulajdono-
sok a vállalkozásban. Ugyan-
akkor, nagyon fontos kiemel-
ni édesanyánkat. Õ ugyan
nem dolgozik a vállalkozás-
ban, de a házias ízek megho-
nosítása nagyban az õ érde-
me. Szeretném megragadni
ezen alkalmat is, hogy kö-
szönetet mondjunk neki.
Ahogy nagyapámat, Kis Ba-
lázst is ki kell, emeljem, hi-
szen annak idején õ vásárol-
ta meg az ingatlant, amiben
ma mûködik az Oázis Étel-
bár, õ hentes volt, s az egyet-
len a családban, aki ily mó-

don a kereskedelemmel fog-
lalkozott.

● Önöket mi vezetette ebbe
az irányba?

– Friss diplomásként, ag-
rármérnökként adódott a
helyzet, hogy mihez kezdjek.
A húgom pedig éppen akkor
végezte közgazdászi tanul-
mányait. Ami adott volt,
hogy városunkhoz kötõdõ
nagykõrösiként lehetõleg itt,
Nagykõrösön induljunk el.
Emellett rendelkezésre állt az
ingatlan, melyben azelõtt a
város elsõ pizzériája, az
Amalfi mûködött, de 1996-
ban bezárt. Az adottságok
között mi egy kicsit más jel-
legû éttermet álmodtunk ide.
Elmozdultunk a melegkony-
ha irányába és azt is tudtuk,
hogy pizzát nem akarunk.
Miként kezdetektõl tudtuk
azt is, mi lesz az én feladatom
és mi a húgomé. Az övé a
konyhai rész koordinálása,
az enyém az ügyvitel, az áru-
beszerzés és a kiszolgálásban
is segédkezek. Mindehhez a
fõiskola után meg kellett sze-
reznem az üzletvezetõi képe-
sítést.

● A két évtizedes fennállás
mindenképpen azt üzeni,
hogy sikerre vitték az elkép-
zelésüket. Ilyenkor mindenki
a titkot szokta keresni?

– Nincs titok. Voltak célja-
ink, melyeket a kezdetekkor

lán ez az a terület, az alap-
anyagok beszerzése, ahol
leginkább hasznát veszem az
agrármérnöki diplomámnak.

● Ahogy egy agrármérnököt
sem feltétlenül étteremveze-
tõként képzelünk el, úgy, ha
valaki elõször jár az Oázis-
ban, eszébe juthat, hogy nem
az a tipikus éttermi elrende-
zésû hely.

– Tény, elég egyediek va-
gyunk. Mint említettem, a
helynek voltak, vannak adott-
ságai. A mi feladatunk az volt,
hogy megtaláljuk, mi illik leg-
inkább hozzá és mivel tud a
vendégeknek a legtöbbet
nyújtani. Nincs egy nagy ter-
münk, ahol egyszerre sokan
leülhetnének. Van helyette
mára három kisebb vendégfo-
gadó rész. A galéria, a pince
és a grill. Ezek kialakításuk-
ban különböznek egymástól,
így a vendég választhat, neki
melyik a szimpatikus. A fõ
erõsség a menü lett, mely
nyilván az emberek szokásai-
ból is következik, rövid ebéd-
idõbe kell beilleszteni az étke-
zést. Másrészt törekszünk a
változatosságra és az adagok
méretére is figyelünk. Úgy ál-
lítjuk össze a menünket, hogy
gyors és friss legyen. Ha
kompromisszumot kell köt-
nünk, a frissességet választ-
juk, szerintünk, ha várni is
kell egy pár percet, akkor is
jobb, ha frissen készült ételt
kap a vendég. A másik köz-
kedvelt szolgáltatásunkká a
sültestálak váltak. Megfigyel-
hetõ, hogy ezeket nem csak
helyben fogyasztásra, itt tar-
tott rendezvényre, de ebédek-
hez, vacsorákhoz, céges, csa-
ládi programokhoz is szívesen
rendelik vendégeink. 

Azt gondolom, az évek so-
rán kialakult, milyen is az
Oázis: Egy megbízható, nyu-
godt hely. 

-i-

meghatároztunk. Soha nem
elérhetetlen nagy vágyaink
voltak, hanem a kislépéses
haladás stratégiáját követ-
tük. Mintegy két év elteltével
az a la carte ételek mellett
menü is választható volt. Az-
tán lett A és B menünk, majd
másodikként választhatóvá
vált a rántott szelet, rántott
sajt. Sikerült kialakítani a
hely jellegét, kínálatát. Idõ-
közben bõvült az alapterüle-
tünk, 2000. március 26-ától
grill ételekkel is várjuk a ven-
dégeinket, ekkor nyitott meg
az Oázis Grill. Azt fontosnak
tartjuk, mind az éttermi,
mind a grill részen, hogy aki
bejön hozzánk, valóban
érezze, hogy vendégnek te-
kintjük. Azt gondolom, ez
egy nagy család, mindenki
úgy jön be hozzánk, mintha
egy kicsit haza menne, leg-
alábbis ezt szeretnénk elérni.
Ezért fontos számunkra,
hogy mindig friss, ízletes, mi-
nõségi étel kerüljön felszol-
gálásra. A konyhából olyan
étel mehet csak ki, amit mi is
bármikor jóízûen elfogyasz-
tunk. Jó szívvel vesszük a
vendégeink javaslatait, észre-
vételeit. Azt gondolom,
mindezek jelzik, esetünkben
nincs nagy titok, nem aka-
runk elrugaszkodott dolgo-
kat, extravagáns belsõt. Visz-
szafogottan elegáns környe-
zetben fogadjuk vendégein-
ket és azt szeretnénk, hogy
jóllakottan, elégedetten kö-
szönjenek el és legközelebb is
visszatérjenek. Természete-
sen fontos, hogy rentábilisak
legyünk. Úgy látom, a vendé-
geink is megértik, az árnak
fedeznie kell a költségeket.
Mi az alapanyagok esetében
nem törekszünk arra, hogy a
legolcsóbb legyen, arra tö-
rekszünk, hogy a kitûzött
minõséget hozza, mert min-
den háziasszony tudja, hogy
a jó alapanyag fél siker. Ta-
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Volner János és a Jobbik megbukott:
Szinte senki nem volt rájuk kíváncsi

Nagykõrösön

Képünk 2018. március 10-én, a Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központban készült, a színpadon
Volner János, a Jobbik frakcióvezetõje, a párt itteni
országgyûlési képviselõjelöltje

A Zágráb Nándor és Ábra-
hám Tibor által felkarolt
Volner János, kongó szín-
házteremben volt az Idõ-
sek Délutánja program
házigazdája. Mindez arra
utal, hogy népszerûségük
rettenetesen alacsony. Az
ingyenes mûsorban hakni-
zó „sztárvendégekre”, és
Volner Jánosra mintegy 40
fõ volt kíváncsi, de ebben
már a szónokok és fellépõk
is benne vannak.

Cifrakerti Roma Kulturális Nap

MEGHÍVÓ

Nagykõrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
sok szeretettel meghívja a Roma Kulturális Napra.

A rendezvény helyszíne: Nagykõrös, Cifrakert

A rendezvény idõpontja: 
2018. március 24. szombat 10 óra

Programok: cigányzene, tánc, vers, mesemondás, roma tör-
ténelmi kitekintés, fõzés, roma népi mesterségek bemutató-
ja, rajzverseny, stb.

A program az Emberi Erõforrások Minisztériuma tá-
mogatásával, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stra-
tégia keretében valósul meg.

ÁLLÁSLEHETÕSÉG

Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!

Irén-napi vásár – 2018.március 25.
Nagykõrös, Vásártér

A vásári rendezvények idõpontját keresse a www.nagykoros.hu honlapon!

Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ
Szabó Károly Városi Könyvtár

Könyvtáros, informatikus könyvtáros
munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkakör határozatlan idejû, teljes munkaidejû közalkal-
mazott jogviszony, heti 40 órás munkaidõ keretben, az intéz-
mény munkarendjének megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje:
A hirdetés megjelenésétõl folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt
Juhász Nándor igazgatóhelyettes a 0653/550-044-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ cí-
mére (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 7.) vagy e-mailen az
igazgato@korosikultura.hu e-mail címre. Kérjük a boríté-
kon, illetve az e-mailben feltüntetni a munkakör megnevezé-
sét: könyvtáros, informatikus könyvtáros.

További részletek a www.nagykoros.hu honlapon!

Minden esetre eléggé
plasztikus, hogy a nagy
elánnal beharangozott
elõadásra még a helyi job-
bikosok többsége sem
ment el, de a „szövetsé-
ges” Jobb Nagykõrösért
Egyesület szimpatizánsai
is távol maradtak. Nép-
szerûségük a jelek sze-
rint zuhanóban van.

LV
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HIVATALOS: FÖLDI
LÁSZLÓ ÉS SZÜDI JÁNOS
NAGYON ELÕZI VOLNERT!

Április 8-án országgyûlési
választásokra kerül sor Ma-

gyarországon. A legfrissebb
információk szerint Földi

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 kér-
jük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy 
forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájé-
koztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok 
kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

Hirdetés

Hirdetés

Közlemény
munkálatokról

László jelentõsen elõrébb áll,
mint a Jobbikos Volner Já-
nos. Volner a 10. helyet tud-
hatja jelenleg magáénak a 17
induló között. A legesélye-
sebb ellenzékiek sorában a
Magyar Kétfarkú Kutyapárt
és a DK jelöltje, Szüdi János
is megelõzte Volnert. Az ta-

pasztalható a városban, ami-
rõl egy olvasó is beszámolt
elõzõ lapszámunkban, tud-
ják, hogy Volner egy sima
áfacsaló, cégtemetõs, kamu-
diplomás, ex-gárdista, ezért
nem támogatják a
Jobbikost.

Horváth Tibor

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
víziközmû szolgáltató BÁCSVÍZ Zrt. kivitele-
zésében megvalósuló Szabadság téri
vízmûtelep bontási, területének rekultivációs
munkái az idõjárási körülményekre való tekin-
tettel csúsznak, várhatóan 2018. március 19.
nappal elkezdõdnek. A munkálatok várható be-
fejezése 1 hónap. A munkakezdéssel egyidejû-
leg az érintett közterületen részleges forga-
lomkorlátozás lesz, melyért szíves megér-
tésüket kérjük.

Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
Mûszaki iroda
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Tel.: 53/350-182
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2018. március 17-18-án
DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. 
Tel.: 53/389-023; 06-20/978-27-40

2018. március 24-25-én
DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5. 
Tel.: 53/359-725; 06-20/375-77-50

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus
építési naplóval 

építőipari
generál kivitelezés

HHirdetés

2018. évi lakossági járdaépítés
pályázati felhívása

Nagykõrös Város Önkor-
mányzata Képviselõ-testü-
lete a 2018. évi költségve-
tésében 5.000.000 forin-
tot különített el lakossági
járdaépítési munkák tá-
mogatására. Támogatás
kizárólag a rendelkezésre
álló fedezetig biztosított.

A támogatás célja:
Nagykõrös Város köz-
igazgatási területén az in-
gatlanok elõtti járdaszaka-
szok átépítése, új járda-
szakaszok építése.

Támogatást nyújtja:
Nagykõrös Város Önkor-
mányzata

Támogatás formája: UTÓ-
LAGOS, vissza nem térí-
tendõ, pénzbeli (HUF), át-
utalással

Támogatás mértéke:
Legfeljebb, 1 m széles jár-
da megépítéséhez szüksé-
ges egyszeri kiszállítási díj
és építõanyag-szükséglet

alapján megállapított egy-
séges átalányköltség.

A pályázat 
benyújtásának 

határideje:
2018. április 13. 12 óra

A pályázat benyújtás
módja és helye:

– A pályázatot a Nagy-
kõrös Város Önkormány-
zat honlapjáról letölthetõ,
vagy a Nagykõrösi Polgár-
mesteri Hivatal portáján
kérhetõ járdaépítési kére-
lem formanyomtatvány
teljes körû (a nem vonat-
kozó részek kihúzásával)
kitöltésével lehet leadni.
A pályázat benyújtásának
nincs díja.

– A pályázatot a Nagy-
kõrösi Polgármesteri Hi-
vatalban személyesen, a
mûszaki irodán ügyfélfo-
gadási idõben (H: 15.00-
18.00, Sz: 7.30–15.00, P:
8.00–12.00), vagy postai
úton a 2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5. számra

címezve „Lakossági járda-
építés 2018.” címmel el-
látva lehet benyújtani.

A támogatói döntést kö-
vetõen a Nagykõrösi Pol-
gármesteri Hivatala tájé-
koztatást küld a pályázók
részére.

A pályázattal kapcsolat-
ban további információ
az alábbi elérhetõségeken
kérhetõ:

– személyesen Búz Dá-
vid a Polgármesteri Hiva-
tal mûszaki ügyintézõjé-
nél ügyfélfogadási idõben

(H: 15.00–18.00, 
Sze: 7.30–15.00, 
P: 8.00–12.00)
– telefonon: 53/550-

334

A teljes pályázati
felhívást megtalálja

a www.nagykoros.hu
honlapon!

Dr. Czira Szabolcs
polgármester
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NAGYKÕRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA – 2017.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Sport Bizottság 2018. ja-
nuár 29-én kelt határozata
alapján a 2017. évre vonatko-
zóan döntött a kitüntetõ cím
adományozásáról.

Nagykõrös Város Év
Sportolója 2017. címet
kapta, felnõtt férfi kate-
góriában:

Fehér Ádám
– Kosárlabda sportágban
Fehér Ádám szavaival élve:
„1995. május 11-én születtem
Cegléden, édesanyám Kósa
Márta, aki nagykõrösi kötõdé-
sû és Nagykõrös színekben ko-
sárlabdázott, így mondhatnánk
azt is, hogy öcsémmel, Fehér Pé-
terrel a kosárlabda, a kosárlab-
da pálya mellé születtünk. Ko-
sárlabda pályafutásom Nagykõ-
rösön kezdõdött elsõ osztályos

koromban. Elsõ edzéseim az ak-
kori iskolámban, a Petõfi Sán-
dor Általános Iskolában voltak,
ahol edzõm, az édesanyám volt.
10 éves koromtól, iskolai tanul-
mányaimat a katonatelepi
Mathiász János Általános Isko-
lában folytattam, ami a kosár-
labda pályafutásom meghatáro-
zó momentumává vált. Kengu-

ru korosztályban játszottam,
ahol országos bajnokcsapat tag-
ja lehettem. 12 évesen a Gyer-
mek korosztályban is megsze-
reztük az elsõ helyet. Az általá-
nos iskola utolsó évében jött egy
nagy elõrelépés, hiszen más
edzõt kaptunk és mások voltak
az elvárások. Szerencsésnek ér-
zem magam, hiszen olyan csa-
pat tagja voltam, akik nem is-
merték a lehetetlent, így Serdülõ
korosztályban is országos baj-
nokok lettünk. Tanulmányai-
mat a Bolyai János Gimnázium-
ban folytattam, így még többet
tudtam a kosárlabdával foglal-
kozni, mivel testnevelés tagoza-
tos osztályba jártam. Számos or-
szágos diákolimpián részt vehet-
tem, sok-sok szép eredménnyel
és bajnoki címekkel.  U16-os
Kadett országos döntõn is meg-
szereztük a dobogó legfelsõ fo-
kát. Továbbtanulásomat jelenleg
a Szegedi Tudományegyetemen

folytatom testnevelõ-edzõ sza-
kon, így a kosárlabdában is jött
a váltás, Szegedre igazoltam. El-
sõ évben az U20-as csapat tagja-
ként sikerült megszerezni az or-
szág legjobb csapatai között a 3.
helyet. 3. éves egyetemista vol-
tam, mikor visszahívtak a
Nagykõrösi Sólymok Egyesüle-
tébe. Éltem ezzel a lehetõséggel
és nem bánom döntésem, hiszen
a tavalyi szezonban ezzel a csa-
pattal kivívtuk, hogy NB1/B-
ben az ország 14 legjobb csapa-
ta között szerepelhetünk.” 

Fehér Ádám a 2016-17-es
NB1 B csoportos szezonban a
csapat egyik legmeghatározóbb,
és egyben legfiatalabb tagjaként
vezette a Nagykõrösi Sólymo-
kat az ország második legerõ-
sebb kosárlabda bajnokságának
felsõházába, ezzel a csapat
fennállásának legjobb eredmé-
nyét elérve. 

A díjazottnak gratulálunk!

KÖZPONTBAN A KULTÚRA INTERJÚSOROZAT:

Vendégünk volt Bordás József dob-mûvész,
a DobMánia Tábor fõszervezõje

2018. március 5-én a Nagykõrö-
si Arany János Kulturális Köz-
pont színháztermében volt az
Arany- 200 Nagyzenekari mû és
hangoskönyv bemutató turné 6.
állomása. 

Ezen alkalomból Juhász Nán-
dor, a kulturális központ igazga-
tóhelyettese beszélgetett Bordás
Józseffel a nagyzenekari mû
megalkotójával.

– Nagykõrös Város Önkor-
mányzatának megrendelésére
készült el 2017-ben az Arany-
200. Nagyzenekari mû és han-
goskönyv, melyet az Arany Já-
nos – emlékév Bizottsága támo-

gatott. Milyen visszajelzéseket
kapott a kiadvánnyal kapcsola-
tosan?

– 2017 szeptemberében volt a
nagyzenekari mûnek az õsbemu-
tatója Nagykõrösön, ahol
Závogyán Magdolna, a kultúrá-
ért felelõs helyettes államtitkár
asszony mondott köszöntõ be-
szédet. Az elõadást követõen fel-
hívott az államtitkár helyettes
asszony és elmondta, hogy lát
fantáziát abban, hogy ezt az elõ-
adást több városban is bemutas-
suk, így az Arany János-emlékév
Bizottságának és a Nemzeti Kul-
turális Alapnak a támogatásával
létrehoztunk egy tíz állomásos

turnét, melynek Nagykõrös a 6.
állomása. Az elmúlt évek együtt-
mûködése után, büszkén ki me-
rem jelenteni, hogy hazajöttem
Nagykõrösre és az õsbemutató
után ismét hazaért a mû is, hi-
szen a hangoskönyv Arany János
Nagykõrösön írt mûveit dolgoz-
za fel. 

– A nagykõrösiek már évek óta
találkozhatnak Önnel a
DobMánia Táborban. 2018-
ban is lesz városunkban tábor?

– Büszkén mondom, hogy eb-
ben az évben is várunk minden-
kit sok szeretettel a Toldi Miklós
Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
udvarán a DobMánia Táborba
és a hozzá kapcsolódó egyhetes
zenei fesztiválra, a Kõrösi Zenés
Estékre. Ezt a programot évrõl
évre Nagykõrös Város Önkor-
mányzata is támogatja. Termé-
szetesen 2018-ban is ingyenesen
lesznek látogathatóak a nagysze-
rû koncertek. A program július
9-én Kökény Attila szerzõi estjé-
vel kezdõdik és minden este
más-más mûvész fogja szórakoz-

tatni a nagykõrösi és környékbe-
li vendégeket, többek között fel-
lép majd Baricz Gergõ, Tabáni
István, Csongor Bálint és Nádor
Dávid. Sok szeretettel várunk
majd minden érdeklõdõt!

– 2018-ban ünnepli Nagykõrös
városi rangra emelkedésének
650. évfordulóját. Ezen alka-
lomból mit üzen a nagykõrö-
sieknek?

– A legszemélyesebb gondo-
lataimat tudom mondani. Én
miskolci származású vagyok és
Visegrádra nõsültem és Nagy-
kõrösön találtam meg a máso-
dik otthonomat. Megállapítha-
tom, hogy ez a város évrõl évre
egyre szebb és kulturálisan na-
gyon sokszínû. Arany János
emléke benne van a városban,
benne van az utcákban. Úgy
gondolom, hogy egy ilyen múl-
tú városban felemelõ érzés az
utcákon sétálni, és azt üzenem
a nagykõrösieknek, hogy mi-
közben sétálnak, gondoljanak
Arany Jánosra, a híres költõre,
aki szintén ezeken az utcákon
járt és itt alkotott. 
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Pályázik Nagykõrös
a Pálfája megújítására,

fejlesztésére
A februári képviselõ-testületi
ülés témája volt a Pálfája
Parkerdõ felújítására benyúj-
tandó pályázat is, melyet a
városvezetõk megszavaztak.
A KÖVA-KOM kezelésében
van a ritka természeti értéket
képviselõ erdõ, a maga ki-
szolgáló létesítményeivel
együtt. Az üzemeltetõ a 2018.
évi Üzemeltetési tervében
foglaltak alapján pályázati
források felkutatásával törek-
szik az Oktatóközpont fej-
lesztésére, bõvítésére. Három
lehetséges kiírásra nyújtott be
a testületi döntésnek megfele-
lõen pályázatot Nagykõrös
Városa.

Egy akadályversenyt szervez-
nének „Pálfája lovagjai” cím-

mel 10–14 éves általános is-
kolai tanulók részére. Szeret-
nének kiadni egy szép színes
tájékoztató kiadványt is, mely
20 oldalon mutatja be Nagy-
kõrös város környékének
sokszínû élõvilágát. Egy ter-
mészetközeli életteret, mint a
Pálfája erdõt összehasonlítja a
körülötte lévõ agrártáj élõ-
világával. A füzet azért is fon-
tos, mert 2018-ban 650 éves
Nagykõrös városa, és kiadása
is hozzájárulna a nevezetes
alkalomról méltó megemléke-
zéshez a város sokszínûségét
erõsítve.

A második kiírásnak megfele-
lõen szálláshelyek kialakítá-
sára, korszerûsítésére is pá-
lyáztak. Ennek tartalma a kö-

Erre költötte
kampánymillióját

Ábrahám Tibor
bértollnokának lánya

Mint ahogyan lapunk arról be-
számolt, a Magyar Gazdaság
Párt országgyûlési képviselõje-
löltje volt 2014-ben Erdei Tün-
de, a K. Zs. B. T. néven publiká-
ló Kiss Zsoltné Berényi Tünde
vezetõ szerkesztõ leány gyerme-
ke. Az idõsebb Tünde a Volner
Jánost támogató Ábrahám Ti-
bor bértollnoka. Az országos
sajtó szerint a Magyar Gazdaság
Párt valóban egy kamupárt.
Nem véletlen, hogy az Átlát-
szó.hu annak idején kikérte, ki-
perelte a párt kampányköltésé-
nek anyagait. Köztük megtalál-
ható Erdei Tünde elszámolása
is (részletek és hiteles dokumen-
tum a www.nagykorosma.hu ol-
dalon – a szerk.).

Ezek szerint majdnem a teljes
egymilliót egyetlenegy cégnek
adta, és „kampányt segítõ rek-
lámra” költötte, 10 000 forin-
tot „utazgatott el”, vagyis eny-
nyiért vett egyszer benzint az
OMV-nél. K. Zs. B. T. azt
mondta, hogy lányának vissza
kellett fizetnie a kapott össze-
get, és ezt bizonyítani is tudja.

Sajnos, a mai napig
nem kaptunk ezzel kap-
csolatos dokumentumot,
mely szerint Erdei Tünde
az Államkincstárnak
utalta volna vissza az
összeget.

LV

vetkezõ: három különálló, sa-
ját vizesblokkal ellátott, 4-4
fõ befogadására alkalmas
szálláshely építése. Az épüle-
tek könnyûszerkezetes építés-
sel kerülnének kialakításra a
kor követelményeinek megfe-
lelõen. Az épület külsõ megje-
lenése illeszkedne a tájba és a
meglévõ Oktatóközpont fõ-
épületéhez. 

A harmadik kiírás szerint
úgynevezett helyi aktívturisz-
tikai szolgáltatások kialakítá-
sára pályázik a KÖVA-KOM.
A fejleszteni kívánt épület a
Pálfájai parkerdõben elhe-
lyezkedõ, jelenleg használa-
ton kívüli szolgálati lakás
(2750 Nagykõrös, Pálfái Bá-
nom dûlõ 8.).

Az épület felújításával egy
régi paraszti épület kerülne
kialakításra, mely a Tanös-
vény 11. állomása lenne. Kul-
túrtörténeti érdekességként
az idelátogatóknak egy régi
magyar háziállatfajtákat be-
mutató baromfiudvar is léte-
sülne.

A fenti pályázatok jelentõs
önerõt, mintegy 13 millió fo-
rintot igényelnek, melyet
Nagykõrös Város Önkor-
mányzat képviselõ-testülete
megszavazott.

Bízzunk a fejlesztési elképze-
lések pozitív elbírálásában,
hiszen a Pálfája megérdemli!

LV
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költséges megoldást kell válasz-
tanunk az edzéseknek, Kecske-
métre járunk a mûfüves pályára.
Egy edzés bérleti díja 25 ezer fo-
rint. Hiszem és tudom, hogy egy
mûfüves pályára is szüksége van
Nagykõrösnek” – mondta el a
Kinizsi elnöke.

Mint arról lapunk beszá-
molt, TAO támogatásból újul-
na meg a Kinizsi lelátója és ki-
szolgáló létesítményei. A segít-
séget a Duna Aszfalt nyújtaná,
támogatásként, 300 millió fo-
rint értékben.

A terveztetéshez 5 millió fo-
rintot ad a város, ha azt jóvá-
hagyja a szakbizottság után a
képviselõ- testület is. Egy sport-
komplexum képe is körvonala-
zódni látszik a Kinizsi sport-
telep környékén.

LV

Újabb, modernebb tûzoltóautó
érkezett Nagykõrösre

Új, korszerû tûzoltóautó érkezik a
városba, jelentette be elsõként
dr. Körtvélyesi Attila alpolgármes-
ter pár hete a Tûzoltóbálon. Ezt az
örömteli hírt a márciusi szakbi-
zottság ülésen Fakan Zoltán tûzol-
tóparancsnok is elmondta, aki a
Nagykõrösi Önkormányzati Tûz-
oltóság beszámolóját készítette.
A bizottság a beszámolót kérdés
nélkül, egyhangú igen szavazattal

Ezt a kõrösi
fejlesztést az MLSZ

is támogatja!

A februári szakbizottsági ülésen,
a sporttámogatások elosztásá-
nak napirendi pontja után fel-
szólalt Sohajda Márk, a Kinizsi
FC elnöke is, aki megköszönte a
városi segítséget és elmondta,
hogy nagyszabású fejlesztés
várható a Kinizsi sporttelepen a
2018–2019-es évben.

„Ezt a programot az MLSZ is
támogatni fogja, nagyon örültek
nekünk, hogy Nagykõrösön is
lesz ilyen jellegû fejlesztés. Itt
járt a múlt héten az MLSZ inf-
rastrukturális igazgatója, akinek
tetszett a Kinizsi sporttelepének
környezete, és elismerõsen nyi-
latkozott róla. Várják a fejleszté-
si célú pályázatunkat. Így az idei
és a következõ évben egy látvá-
nyos nagyberuházás valósulhat
meg a sport területén, Nagykõ-
rösön is. Sajnos jelenleg igen

2018. március 16.

16 óra Vándorszínészek
(színes, magyar
romantikus road-
movie)

18 óra 12 Katona
(színes, szinkro-
nizált, amerikai
akciófilm)

2018. március 17.; 18.

14 óra Nyuszi Suli
(színes, szinkro-
nizált német ani-
mációs családi
film)

16 óra Vándorszínészek
(színes, magyar
romantikus road-
movie)

18 óra 12 Katona
(színes, szinkro-
nizált, amerikai
akciófilm)

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

MÛSOR

2018. március 19., 20.

16 óra Vándorszínészek
18 óra 12 Katona

2018. március 24.

14 óra Nyúl Péter
(színes, szinkro-
nizált ausztrál-
amerikai családi
animációs film)

2018. március 25.

14 óra Nyúl Péter
16 óra Lady Bird

(színes, feliratos,
amerikai
vígjáték)

18 óra A Hely (színes,
szinkronizált
olasz vígjáték)

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

alatt!
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fogadta el a 2017-es évrõl. Fakan
Zoltán elmondta, hogy megjött az
újabb „fecskendõ”, azaz az újabb
tûzoltóautó a laktanyába. Ez Cse-
pel típusú, és jóval korszerûbb,
mint a 43 éves régi szerkezet. Az új
jármû képes lesz már habanyagot
is szállítani, befogadóképessége
4000 literes, melynek 10%-a lehet
habképzõ anyag. Jelenleg folyik az
átírás, és mûszaki vizsgára készítik
fel az új tûzoltóautót.

Bizonyos esetekben, nagyobb
tûzeseteknél az új jármû munkába
állását követõen már nem lesz
szükség arra, hogy a Ceglédi Hiva-
tásos Tûzoltókat is hívják. Az új
fecskendõvel önállóan is meg tud-
nak birkózni a tûzzel, a habanya-
gos technológiának köszönhetõen.

LV

HORVÁTH LUCA
ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA

BAJNOK

Több mint 300 indulóval került
megrendezésre Cegléden a Ser-
dülõ Országos Diákolimpia. A
Kõrös Judo SE versenyzõi öten

léptek szõnyegre az erõs me-
zõnyben. A lányok között Hor-
váth Luca folytatta tavalyi kivá-
ló szereplését és minden mérkõ-
zését megnyerve az elsõ helyen
végzett. Ezzel háromszoros di-
ákolimpiai bajnoknak mond-
hatja magát. További részletek
a www.nagykorosma.hu olda-
lon! 

Mivel közeleg az adóbevallás
ideje, az egyesület arra kéri
szimpatizánsait, támogatóit,
hogy aki teheti, ajánlja fel

adója 1 százalékát.
Adószám: 18677214-1-13.

KÕRÖS JUDO SE
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Az MLTSZ (Magyar Lát-
ványtánc Sportszövetség) a
Budapesti Területi Bajnoksá-
got 2018. március 9–10-én
rendezte meg. A Relevé TSE
idén 80 táncos növendékkel
és 8 db koreográfiával képvi-
selte Nagykõrös városát,
mely produkciók mind do-
bogós helyen végeztek. Idén

elõször a Relevé TSE elnöke,
Horváth Melinda a Mini, 5-
8 éves korosztályban is meg-
mérette tanítványait, akik
duóban és formációban is
arany helyezéssel tértek haza.

„Nagy büszkeséggel tér-
tünk haza a versenyrõl, min-
den korosztály nagy szorga-
lommal és szívét-lelkét bele-

téve és egymásnak szurkolva
versenyzett a színpadon,
mint egy nagycsalád! Fan-
tasztikus élmény volt és ki-
tartóan gyakorlunk a májusi
Országos Bajnokságra!” 

EREDMÉNYEINK:

MLTSZ Területi Bajnokság
eredményei:

„B” Kategóriában:
– Hoffer Hanna és Holló-
Zsadányi Norman Mini du-
ett: Arany, és Különdíj-leg-
jobb színpadi alakításért.
– Junior Mini csoport: Mini
Pop Formáció: Arany minõ-
sítés

– Junior csoport: Gyerek
Pop Formáció: 3. hely
– Junior Csoport: Gyerek
Musical-revü Formáció,
Macskák: 2. hely
– Junior Plusz csoport:
Gyerek Pop Formáció: 2.
hely, 
– Exotic csoport: Junior
Pop Formáció: 3. Hely

„A” Kategóriában:
– Relevé Klub: Junior Open
Formáció: Ezüst minõsítés
- Relevé Klub: Junior Pop
Formáció: 3. hely

Horváth Melinda

Relevé TSE:MLTSZ
TERÜLETI

BAJNOKSÁG

Már a Jobbik is
bevallotta: Földi

László a
legesélyesebb jelölt!

Még a Jobbik saját felmérése
szerint is toronymagasan
vezet a Fidesz-KDNP jelölt-
je, Földi László a
Nagykõröst is magába
foglaló választókörzetben,
ezt most beismerték a
választók elõtt. Zágráb
Nándor helyi Jobbik elnök
saját facebook oldalán jelen-
tette meg, hogy Földi
Lászlót a választók 45%-a
támogatja, õt Volner követi
jelentõsen lemaradva és har-
madik az MSZP, amely ugye-
bár itt nem is indít jelöltet.
Volner úgy látszik, még ezt
sem tudja, hogy itt nincs is
MSZP-s jelölt, csak DK-s,
ennyire nincs tisztában a
budapesti-csemõi lakos a

helyzettel. Ugyebár ez egy
Jobbikos belsõ felmérés,
tehát valószínû, hogy még
így is felülmérték Volnert.
Vagyis Földi még jobban
vezet, mint ahogyan azt
mutatják.

A Zágráb Nándor által köz-
zétett felmérés szerint, ha a
DK, az LMP, a Kétfarkú
Kutyapárt és a Momentum
is visszalépne Volner javára,
akkor sem tudná megverni a
népszerû Földi Lászlót,
vagyis ebbõl tényleg az
olvasható ki, hogy a
Volnerre leadott szavazatok
elvesznek.

Horváth Tibor

A Kõris Kamarakórus fellépése a Nagykõrösi Református
Templomban, Arany János születésének 201. évfordulója és
Nagyõrös várossá nyilvánításának 650. jubileumi éve alkalmából
március 2-án rendezett ünnepi alkalmon

11-16.qxd  2018.03.12.  20:49  Page 8


