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ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS

2018. ÁPRILIS 8-ÁN!

Szavazni reggel 6.00 órától, este 19.00 óráig lehet!

XIII. évfolyam 14. szám

2018. április 6.

Éledezõ természet

Ingyenes információs lap

ÍGÉRETEK
HELYETT

TETTEK!
DR. CZIRA SZABOLCS
polgármester az ígéretek
helyett a tettek útját járja.
Nagykõrös gyönyörû város az ország szívében. Napról napra virágosabb és szebb, ahogyan a tavaszi napsugarak elõcsalogatják a csodás virágokat. Ha tehetik, sétáljanak Önök
is Nagykõrösön, csodálják meg az éledezõ természetet, és a
mesés épített környezetet. Nagykõrös várja Önöket!

Hozzanak felelõs
döntést! Gondolják át,
hogy kire szavaznak!

Az alábbiakban dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester
március 29-ei Képviselõ-testületi ülésen elhangzott napirend elõtti felszólalásának részeit olvashatják:

„Bizony választani kell,
hogy milyen Magyarországot szeretnénk, április 8-a
után. Egy biztonságos országot, ahol nyugodtan élhetünk vagy egy olyan országot, ahova migránsok települnek be és veszélyeztetnek
bennünket, veszélyeztetik
szeretteinket. Én arra kérem
a nagykõrösi választópolgárokat, hogy igenis április 8án egy felelõs döntést hozzanak…”
További részletek lapunk
5. oldalán!

A városvezetõ a 2018. március 29-ei képviselõ-testületi
ülésen újabb jelentõs lépést
tett a Víziközmû Társulat
tagjai érdekében.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester
azt kéri a Víziközmû
Társulattól, fejezze
be a mûködését
és számoljon el
a tagokkal:
„Azt gondolom, valamennyien azt akarjuk és innen a nagykõrösi közgyûlésbõl fölszólítom és kérem
a Víziközmû Társulatot,
hogy a jogszabályoknak
megfelelõen fejezze be a
Víziközmû Társulat a mûködését, a 160/1995. (XII.
26.) Kormányrendeletnek,
a vízgazdálkodási társulatokról szóló jogszabálynak
megfelelõen fejezze be a
mûködését és számoljon el

a tagokkal! Másik dolog,
hogy a Víziközmû Társulat
tájékoztassa az Önkormányzatot az 558 millió
forint jelenlegi helyzetérõl,
hogy az hogy áll a lakosság
felé. Tájékoztassa az Önkormányzatot, hiszen a
döntés, amikor mi utaltuk,
úgy szólt, hogy az Önkormányzatnak tájékoztatási
kötelezettséggel rendelkezik.” – fogalmazott dr. Czira Szabolcs polgármester.

Sürgõsségi döntés született:
Többek közt a Bárány úti lakótelep út- és járda-rekonstrukciójára pályázik Nagykõrös
Részletek lapunk 6. oldalán!
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„A SOROSISTÁK MIND
SZAVAZNAK,
LEGYÜNK OTT MI IS!”
Két lehetõség között választhatunk vasárnap: a Fidesz jelöltjei, illetve Soros György különbözõ pártok színeiben induló
jelöltjei között – jelentette ki
Orbán Viktor miniszterelnök
vasárnap este az ECHO televízió esti mûsorában. A kormányfõ Bayer Zsolttal folytatott beszélgetésében arra is kitért: véleménye szerint igenis létezik a Vona–Gyurcsány paktum.
A küszöbön álló szavazáson
két lehetõség közül választhatunk: indulnak a Fidesz jelöltjei, akik azt akarják, hogy a
nemzeti keresztény kultúrájú
Magyarország magyar maradjon, illetve léteznek Soros
György jelöltjei a másik oldalon, különbözõ pártok színeiben, akik túl akarnak mindezen
lépni, a keresztény és a nemzeti

hagyományokat maguk mögött
akarják hagyni és fel akarják oldani az országot egy nagy nemzetköziségben, amihez kiváló
eszköznek bizonyul a bevándorlás – fogalmazott Orbán Viktor
miniszterelnök az ECHO televízió mûsorában, vasárnap este.
Hozzátette: mindezek miatt biztos abban, hogy „ha tehetnék,
lebontanák a kerítést és beengednék a bevándorlókat”.
„A
BEVÁNDORLÁST
ILLETÔEN OLYAN KÉRDÉS
ÁLL A VÁLASZTÁS KÖZÉPPONTJÁBAN, AMELYET HA
HIBÁSAN VÁLASZOLUNK
MEG, KÉSÔBB NEM LESZ
ALKALMUNK VISSZAKOZNI, PÓTVIZSGA, JAVÍTÁSI
LEHETÔSÉG NINCS.”
„Sajnos azt kell mondanom,
hogy a Jobbik is megkötötte a
maga paktumát: a Vona-

NAGYKÕRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2018. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉN
ALKOTOTT RENDELETEI
✎ Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2018. (III. 30.)
önkormányzati rendelete
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési
díjáról szóló 29/2011.
(IV. 29.)
önkormányzati
rendeletének módosításáról
✎ Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2018. (III. 30.)
önkormányzat rendelete a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó kö-
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telezõ helyi közszolgáltatásról szóló 5/2014.
(IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
✎ Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ–testületének 5/2018. (III. 30.)
önkormányzati rendelete
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének az intézményeiben
fizetendõ étkezési térítési
díjakról szóló 36/2011.
(V. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
NAGYKÕRÖS, 2018.
március 30.
Dr. Nyíkos Sára s. k.
címzetes fõjegyzõ

Gyurcsány paktum szerintem
létezik” – emelte ki a kormányfõ. Úgy fogalmazott, hogy a
Jobbik akkor került be a Soros
által egyben tartott és finanszírozott „akolba”, miután nem
szavazta meg a bevándorlás
megállítása érdekében szükséges alkotmánymódosítást. (…)
Most azonban – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor – a bevándorlást illetõen olyan kérdés
áll a választás középpontjában,
amelyet ha hibásan válaszolunk
meg, késõbb nem lesz alkalmunk visszakozni, pótvizsga,
javítási lehetõség nincs. Ezért
ha hazánk akár csak egyetlen
lépést is tesz abba az irányba,
hogy a nyugat-európai államokhoz hasonlóan bevándorlóországgá alakítja saját magát,
onnan nem tud visszajönni többé – fejtette ki. (…)
Azért nem akarjuk, hogy ide
bevándorlók jöjjenek, mert nekünk van egy saját életünk, amit
mi magyarok alakítottunk ki,
van egy kultúránk, amit mi ma-

gunk építettünk fel. Ebben áll a
nemzeti identitásunk. A baloldal ezt negatív dolognak tekinti
és a nemzeteket meghaladó
nemzetköziségben hisz – hangsúlyozta Orbán Viktor.
Emlékeztetett: mi, konzervatívok abban hiszünk, hogy vannak nemzetek, akiknek együtt
kell mûködni a béke és a biztonság érdekében, de ennek nem az
a célja, hogy eltûnjön a nemzeti
karakterünk és nemzeti érdekünk. Mi a nemzetközi együttmûködés hívei vagyunk – szögezte le. (…)
Akinek Magyarország az elsõ, az ne maradjon otthon vasárnap – fogalmazta meg üzenetét a kormányfõ, felidézve,
hogy 1990-ben volt egy plakát,
amelyen az állt, hogy a kommunisták mind szavaznak, legyünk
ott mi is. „A sorosisták mind
szavaznak, legyünk ott mi is” –
aktualizálta a rendeszerváltáskori felhívást Orbán Viktor.
hirado.hu

Gyász
Petõ Pál (1977)
Kiss Györgyné sz. Bekõ Sára (1945)
Hajdú Albertné sz. Cseh Erzsébet (1938)
Pörge Györgyné sz. Kovács Terézia (1944)
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BREAKING:
GYÛLÖLIK EGYMÁST
A HELYI JOBBIKBAN!
A választás elõtt borított a volt
helyi Jobbik elnök!
Akik figyelemmel követik a helyi politikai élet alakulását,
azon belül is a helyi Jobbik fordulatait, láthatták, hogyan
változott az országos széljárásnak megfelelõen a helyi
elnökök személye. Volt a szélsõjobb irányába húzó Dénes
Dénes, majd jött Sáfár László, utána Tornyi Béla, Vágó
Tibor, majd ezt a „nemzetibb” irányt felváltotta Zágráb
Nándor ex-fideszes, ex-civil mozgalmár, aki már volt helyi
Jobbik elnök is, csak szokásához híven ebben is megbukott. Múlt hétig itt tartott a helyi Jobbik, azonban
olvasónk beküldte hozzánk a Vágó Tibor volt helyi Jobbik
elnökkel folytatott nyilvános eszmecseréjét. Ezt alaposan
átolvasva, még a nem Jobbikosok is komolyan
megdöbbentek. Most választ kaphattunk arra, hogy mit
érez egy igazi Jobbikos, egy olyan „érdek-Jobbikossal”
szemben, mint Zágráb Nándor.

Részlet Vágó Tibor õszinte vallomásából,
mely a facebookra került ki
Mint az olvasóval folytatott beszélgetésbõl kiderül,
Zágráb Nándor lényegében szétverte ezt, amit a VágóTornyi páros felépített. Vágó ebbõl láthatóan ki akar
maradni, ami a mostani Jobbikot jellemzi és Tornyi Bélát
is vélhetõen csak a képviselõi fizetés tartja ott a mindenhonnan kibukott Zágráb oldalán, kérdés, hogy meddig.
Vágó Tibor, mint az a facebook bejegyzésben is olvasható,
elõször elismerte, hogy a ceglédi Jobbik elnök tényleg
kap 500 000 forintot Volnertõl, majd azt írta: „most ért

volna be a két éves munkánk a Bélával, de
belesz.rtak, egyék meg”. Õszinte beszéd, vitathatat-

Vágó Tibor volt helyi Jobbik elnök szerint „hátba
szúrta” õket Zágráb Nándor
Vágó Tibor jól láthatóan elfordult attól a helyi
Jobbiktól, melyet Zágráb vezet, azt írta Vágó: „nem is
látsz velük együtt dolgozni”. Majd azt írta Vágó
Zágrábról, hogy „engem már 2010-ben hátba szúrt”,
illetve arról is õszintén beszélt Vágó, hogy „senki ne

képzelje el rólam, hogy 8 év után tudok vele
együtt dolgozni”. Azt nem tudjuk, hogy Vágó Tibor
azért hagyta el Magyarországot leváltása elõtt szinte
közvetlenül, mert elküldték, vagy tényleg a munka
miatt, azonban vélhetõen jó messzire akart kerülni a
régi-új Jobbik elnöktõl is, Zágráb Nándortól.
XIII. évfolyam, 14. szám • 2018. április 6.

lan, valóban úgy tûnik, hogy amit Vágóék szépen
fokozatosan építettek, abban a homokvárba Zágrábék
páros lábbal ugrottak bele. Arról pedig továbbra sem
tudunk, hogy vajon Zágráb Nándor, a ceglédi elnökhöz
hasonlóan szintén 500 000 forintot kap-e Volnertõl, vagy
esetleg még ennél is többet?
Ez a helyi Jobbik már nem az a helyi Jobbik, egyre
többen fordulnak el attól az új iránytól, melyet Zágráb
hozott be, hiszen minden igazi Jobbikos, nemzeti
érzelmû tudja, hogy kirõl is beszélünk, például 2014ben még egyesületi elnökként saját jelöltjeit indította a
Jobbik jelöltjei ellen. Zágráb ráadásul folyamatosan
csak hazudik, becsapja a választókat, és egyszer már
megbukott, mint helyi Jobbik elnök. A napnál is világosabb, hogy elõdjét, Vágó Tibort is „hátba szúrta”, és
Zágráb az, akivel „nem lehet együtt dolgozni”.
2018. április 8-án, most vasárnap sok kérdésre
választ kapunk, az viszont szinte biztos, hogy aki
Volner Jánosra szavaz, az Zágráb Nándorra szavaz.
Kérdés, hogy akarjuk-e, hogy hasonló borzadalmakat
éljünk át, mint amit a volt helyi Jobbik elnök átélt?
Horváth Tibor
3
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RÖGBI:

AKCIÓBAN A TÖRPÖK IS
Rugby Club által évtizedek
óta megrendezésre kerülõ
meghívásos Március 15.
Utánpótlás Kupán szerepeltek és zsebelték be a harmadik helyért járó díjat törp
kategóriában.
A torna célja minden évben
a forradalmár-szabadságharcos elõdeinkrõl való
méltó megemlékezés (1848.
március 15.), illetve a Magyar Rögbi Szövetség megalapításának megünneplése
(1990. március 15). Gratulálunk a sikeres szezonkezdéshez a játékosoknak!
2018. március 15-én megkezdõdött a
tojáslabdás szezon a nagykõrösi Honfoglalók Rugby Club és Törpi Rögbi

Honfoglalók Rugby Club és
Törpi Rögbi
Utánpótlás Mûhely SE

Utánpótlás Mûhely SE U12 korosztályban versenyzõ sportolói számára
is. A nagykõrösi gyerekek a Fehérvár

JUDO HÍREK

Hirdetés

EU-ÉPÍTŐ
KFT

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
4

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Ismét Kecskemét adott otthont a
felnõtt I. osztályú országos bajnokságnak, melyet ebben az évben a kecskeméti Mercedes Benz
Sportakadémiában rendeztek
meg. A fiatal nagykõrösi versenyzõk közül négyen vállalták a
megmérettetést a felnõtt, junior
és ifjúsági válogatottakkal teletûzdelt mezõnyben. Közülük
Godó Zsófi jutott el a délutáni
éremért zajló mérkõzésekig.
Nem állt messze a bronzérem
megszerzésétõl, de sajnos hasonlóan fiatalkorú ellenfelétõl szoros vereséget szenvedett és így
meg kellett elégednie az – amúgy
dicséretes – ötödik helyezéssel.

Lázár Erzsébet, Soós Norbert és
Farkas Bálint bár jó és szoros
mérkõzéseket vívtak, de sajnos
helyezetlenül végeztek.
Arról, hogy ezen a hétvégén
sem maradjon érem nélkül az
egyesület, most Hajdú László
edzõ gondoskodott, aki részt vett
az ugyan ezen a napon Százhalombattán 13 ország részvételével zajló veterán versenyen és
ezüstérmet szerzett.

Az egyesület arra kéri
szimpatizánsait, hogy
aki teheti, rendelkezzen javára
adója 1 százalékáról.

Adószám: 18677241-1-13

KÕRÖS JUDO SE
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Hozzanak felelõs döntést!
Gondolják át,
hogy kire szavaznak!
Az
alábbiakban
dr.
Körtvélyesi Attila alpolgármester márciusi Képviselõtestületi ülésen elhangzott napirend elõtti felszólalásának
részeit olvashatják:
Tisztelt Képviselõ-testület!
Tisztelt nagykõrösiek! Mindössze néhány nap van hátra az
országgyûlési választásokig,
április 8-ig. Az országos politikában és az országos eredményekbõl én jómagam is, illetve
többen, akik nézik az országos
médiát, ott tájékozódnak, olvassák az újságot, nézik a TVt, látják, hogy érezhetjük mindennapjainkban, hogy jobbá,
könnyebbé vált az életünk. Én
most errõl nem is kívánnék
szólni, ehelyett inkább a helybeli dolgokról. A kampány során sok minden kiderült, sok
minden világosan látszik.
Helyben, a Jobbik részérõl
mindenképpen látjuk azt a fajta próbálkozást, mellyel megpróbálják úgy feltüntetni,
hogy mekkora erõt képviselnek, azt állítják, hogy a
közvéleménykutatások
ezt
visszaigazolják. Április 8-a el
fogja dönteni. Ez az igazság
pillanata lesz. Melyik párt
hány szavazatot fog kapni,
melyik jelölt. Az beszédes

mindössze negyvenfõs
rendezvényen, negyvenfõs politikai fórumot tudott összehozni
a több mint 300 férõhelyes színházteremben. Kicsit túlbecsülték az erõket. Kicsit
nagyobbnak gondolták, nem jött össze nekik, nem sikerült.
A csatornaügyben is látszik,
hogy próbálkoznak, ígérgetnek össze-vissza. Meglátjuk,
hogy most már hárman: Zágráb Nándor, Ábrahám Tibor,
Volner János együtt mikor
fogják teljesíteni a megígért
másik felét a csatornapénznek. Mikor fogják ezt az embereknek kifizetni. Hiszen eddig sem Ábrahám Tibor, sem
Zágráb Nándor nem tette ezt
meg.
Ha megnézzük a másik oldalt, akkor Szüdi Jánosnál a
baloldal jelöltjeként, az MSZP
már helyben nem is indított
egyéni jelöltet, mint a DK jelöltje indult el. Hogy ki az esélyesebb ellenzéki jelölt, egyesek szerint Szüdi János, egye-

volt mindenesetre, sek szerint Volner János. Az
hogy Volner János biztos, hogy Szüdi fel-

szólította, Volner Jánost, hogy lépjen viszsza. A mai napig nem
válaszolt neki. Tehát
megtörténhet még,
nem zárkózott el tõle,
hogy visszalép Szüdi
javára Volner János. Én
azt gondolom, hogy az ellenzéket elnézve mindenki láthatja, hogy világosan egy migránspárti, az üresen álló laktanyákba, bérlakásokba betelepíteni akaró emberekrõl beszélünk. Lehet, hogy az ellenzék próbálja kisebbíteni a
migráns témát és hogy nem
akarja, hogy ez téma legyen.
A legutóbbi Képviselõ-testületi ülésen is láthattuk, hogy az
ellenzék részérõl bizony volt,
aki nyíltan felvállalta, hogy
Soros-párti, a Soros-tervet támogatja, egyetért azzal, hogy
ide migránsok települjenek
be. A Jobbiknál például az a
török kapcsolat, az elég erõsen gyanússá teszi, hogy bizony a Jobbik, ha hatalomra
kerülne, törököket telepítene
be az országba. Ezt a kapcsolatot erõsítené. Bizony választani kell, hogy milyen Magyarországot szeretnénk április 8-a után. Egy biztonságos
országot, ahol nyugodtan él-

hetünk vagy egy olyan országot, ahova migránsok települnek be és veszélyeztetnek bennünket, veszélyeztetik szeretteinket.
Én arra kérem a nagykõrösi
választópolgárokat,
hogy igenis április 8-án egy
felelõs döntést hozzanak,
gondolják át, és arra kérem
Önöket, hogy támogassák a
Fidesz-KDNP-t és Földi
Lászlót, a Fidesz-KDNP országgyûlési-képviselõ jelöltjét, hogy tovább folytathassuk a megkezdett munkát,
hogy megvédhessük Magyarországot és a nagykõrösi embereket. Hiszen csak mi
vagyunk képesek arra, hogy
védelmet nyújtsunk, mert
nekünk Magyarország az elsõ. Köszönöm szépen!

Ünnepi hangulatban–

A nagykõrösi Názáret katolikus ovi gyermekeinek hatalmas
örömben és élményben lehetett
részük, hiszen a tojásfestés királynõjével, Zsigóné Katival

Fotó: Varga Irén

A tojásfestés királynõjével
készültek
a Názáret ovisok
készülhettek Húsvétra. A parányi gyermek kezek csodálatos
mûalkotásokat készítettek, az
országos hírû tojásdíszítõ mesterrel.

XIII. évfolyam, 14. szám • 2018. április 6.
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VICC
SÁV

Az egyszeri civil elnök együgyû felesége kap a férjétõl egy automata mosógépet.
Másnap megy haza a férj és látja, hogy a felesége meztelenül rakja be a ruhákat a
mosógépbe!
Mire a férj:
– Mit csinálsz drágám?
– Hát mosok! – mondja a nõ.
– De hát miért vagy meztelenül? – kérdi a férj.
– Jaj, drágám, elolvastam a használati utasítást és ott azt írta, hogy az elsõ mosást
ruha nélkül kell csinálni!

Sürgõsségi döntés született:
Többek közt a Bárány úti lakótelep
út- és járda rekonstrukciójára
pályázik Nagykõrös
A márciusi Képviselõ-testületi ülésen dr. Czira Szabolcs
polgármester sürgõsségi indítványt terjesztett elõ, melyet a jelen lévõ képviselõk
egyhangúan fogadtak el. Ennek tárgya egy nagyszabású

felújítási projekt, melynek
keretében több közterületen
járdákat és utakat újítanának meg, amennyiben a pályázat pozitív elbíráslásban
részesül.
A határozat szerint, Nagy-

Hirdetés

kõrös Város Önkormányzata
a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történõ kiépítésének, felújításának és korszerûsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest
megye területén, kódszám:
PM ONKORMUT 2018. pályázati kiírására „Belterületi
utak fejlesztése 2018 Nagykõrösön” címmel pályázatot
nyújt be az alábbi nagykõrösi belterületi utakra:
– Bárány úti ltp. útjai és
rossz állapotú járdaszakaszai,
– Földvári utca forgalmas
szakasza,
– Tabán utca forgalmas szakasza,
A városi piac körüli, a tervezett fejlesztésekkel összhangban:
– Czira Kovács L. utca forgalmas szakasza,
6

– Filó L. utca forgalmas szakasza,
– Czira Kovács Lajos u. és a
Filó Lajos u. közötti utca fejlesztésére.

A pályázat
összköltsége bruttó
138 847 780 Ft, az
igényelt támogatás
124 894 076 Ft,
a szükséges
önerõ
13 953 704 Ft.
LV
Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

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

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200
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450 milliós támogatás
a nagykõrösi kórháznak
Földi László Nagykõrösön beszélt
az elért eredményekrõl!

Földi László, a 2014-ben
gyõztes országgyûlési képviselõ egy országos jelöltbemutató kisfilmben ismertette a választókerületben,
így Nagykõrösön is elért
eredményeket. Földi László, a Nagykõrösi Arany Já-

nos Kulturális Központ
Rácz József Galériában
mondta el a polgárokhoz
szóló gondolatait, a közösen elért sikereket. Az alábbiakban, a hivatkozott jelölt-bemutató kisfilmben
elhangzottakat olvashatják

Tûzoltóink sokat
dolgoztak a tavalyi évben
Jelentõs növekedés volt megfigyelhetõ a vonulások számában
a 2016-os évhez képest. Többek közt ez is kiderül a Nagykõrösi Önkormányzati Tûzoltóság tavalyi éves beszámolójából, melyet a Képviselõ – testület márciusi ülésén fogadott el.
2016-ban 100 esetben vonultak
tûzoltóink, 2017-ben már 190
alkalommal volt rájuk szükség.
Fakan Zoltán tûzoltóparancsnok beszámolója szerint a viharos idõjárás volt az oka ennek a
nagyarányú
növekedésnek.
2016-ban összesen 48 alkalommal kellett mûszaki mentésben
segédkezniük a kõrösi tûzoltóknak, 2017-ben viszont 107 alkalommal álltak helyt baleseteknél. Jelenleg az állományi
létszám 19 fõ. Nagykõrös Vá-

ros Önkormányzata jelentõs
anyagi támogatást biztosít az
eredményes mûködéshez. Az állami normatíva 28 092 147
forint volt tavaly, melyhez a helyi önkormányzat pluszban
27 973 456 forintot tett hozzá.
Így volt biztosítható a megfelelõ szakmai színvonalú eredményes mûködés. A Nagykõrösi
Önkormányzati Tûzoltóság gazdasági helyzete tavaly és idén is
stabil. Hamarosan még egy gépjármû áll szolgálatba. A fecskendõ már a laktanyában van, a
mûszaki vizsgák és átíratást követõen az újabb, korszerûbb
jármû is a lakosság biztonságát
szolgálhatja majd.
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szerkesztés, változtatás nélkül:
„Az elmúlt években nagyon komoly források érkeztek ebbe a választókerületbe is, mint sok annyi másba. Különösen kiemelném a
munkahely-teremtési támogatásokat, az Egészséges Budapest Program keretében,
az egészségügy fejlesztésében
a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház mintegy 12 milliárdos
támogatásban részesül, a
Nagykõrösi Rehabilitációs
Szakkórház pedig 450 milliós támogatásban részesül.
Ezen túlmenõen kiemelkedõen fontos az egészségügyi
alapszolgáltatás támogatása.
Pest megye a központi régió

tagja volt 2018. január 1-jéig és uniós forrásokhoz kevésbé jutott hozzá. A kormány ezt a helyzetet felismerve mintegy 80 milliárdos
támogatásban részesítette
Pest megyét, ennek az évenkénti felosztása megtörtént
és települések, vállalkozások
fejlesztésére fordíthatja ezt a
támogatást. Pest megye jó
úton jár akkor, amikor önálló régióvá vált, hiszen a szocialisták ezt csak ígérgették,
mi ezt megcsináltuk. Bízunk
abban, hogy a 2020-as uniós
költségvetési ciklusban a
megye is komolyabb uniós
forrásokhoz jut majd.”
Horváth Tibor

Támogassa Ön is a
Nagykõrösi Tûzoltóságot

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa
az Önkormányzati Tûzoltóság Nagykõrös köztestületet.

Adószámunk: 18667541-1-13
A beérkezõ felajánlásokat Nagykõrös tûzvédelmét szolgáló tûzoltó eszközökre, felszerelésekre költjük. Reméljük, idén ismét számíthatunk az Ön segítségére is!
Kérjük, hogy támogassa a nagykõrösi tûzoltókat!
Önkormányzati Tûzoltóság Nagykõrös
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Remekül végzik munkájukat
rendõreink Nagykõrösön
Pest megyében az elsõ lett a Nagykõrösi Rendõrkapitányság
a szervezeti teljesítmény értékelésében!
A márciusi Képviselõ-testületi
ülésen tárgyalták a képviselõk
azt a rendõrségi beszámolót,
melyet Ambrus Zoltán ezredes, a Nagykõrösi Rendõrkapitányság vezetõje készített.
Ebbõl kiderül, hogy jelentõsen javultak a település mutatói, és ezzel együtt a közbiztonság is. Ez nagyban köszönhetõ a szemmel látható rendõri jelenlétnek is. Az összes
rendõri eljárásban regisztrált
bûncselekmények száma, az
elkövetés helye szerint 2017ben 20,9%-kal, 582-re csökkent. A közterületen elkövetett regisztrált bûncselekmények száma 18%-kal csökkent. Ez a csökkenés leginkább Nagykõrös területén ala-

kult ki, mivel 152-rõl 125-re
(17,76%) változott. A 10 000
lakosra jutó regisztrált bûncselekmények száma 212,6
volt tavaly. A Nagykõrösi
Rendõrkapitányság által lefolytatott eljárásokat tekintve
a nyomozás-eredményességi
mutató is emelkedett a 2016.
évi 61,9%-ról +6,1 százalékponttal 68,0%-ra. A lakásbetörések száma csökkent, az
eredményességi mutató viszont 56,4%-ra emelkedett.
A személygépkocsi-lopások
nyomozás-eredményességi
mutatója 100,0%-os. A kapitányságvezetõ beszámolójából
kiderül, hogy a lakosság, illetve az önkormányzat pozitívan
fogadta a megemelkedett

rendõri jelenlétet, a visszatérõ
ellenõrzéseket. Ambrus Zoltán beszámolójában kiemelte,
hogy hagyományosan jó a
munkakapcsolat Nagykõrös
Város Önkormányzata és a
Nagykõrösi Rendõrkapitányság között. A mezõõri szolgálatot közös feladatellátásban
végzik, mely jelentõsen emeli
a lakosság biztonságérzetét.
A témával kapcsolatban
Illés Sándor önkormányzati
képviselõ is felszólalt, és megköszönte a rendõrség munkáját. Elmondta, hogy a rendõrségi évértékelõn Budapesten
személyesen vett részt, ahol
több rendõri vezetõvel is találkozott.
LV

Országos sikert értek el
a Toldis diákok

Magyarország elõször 2015-ben csatlakozott az Európai Pénzhét közel
harminc országot átfogó kezdeményezéséhez, melynek célja az általános és
középiskolások pénzügyi ismereteinek
megalapozása. 2017-tõl a program
már vállalkozási ismeretek témájú tanórákkal is kibõvült.
A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a program ideje alatt több évfolyamon és osztályban valósítottuk
8

meg a kezdeményezést. Matematika
tanórákon pénzügyi témában játékos
feladatokat oldhattak meg a tanulók, a
gazdasági órákon csoportokban a vállalkozásismeret, illetve hitel témakörökben tájékozódhattak.
A Pénz7 alkalmából az idei tanévben két versenyt is hirdettek. Az egyik
pénzügyi témáról szól, még jelenleg is
zajlik. A másik verseny keretében a
vállalkozások témakörben lehetett
olyan pályázatokat benyújtani, melyek a Ki lehet vállalkozó?, illetve a
„Milyen egy jó vállalkozás?” kérdésekre keresték a válaszokat.
A plakáton a következõ feliratot olvashatták a diákok: „Pályázz és nyerj!”
Ez a mondat különösen nagy sikert hozott az iskola életébe, mert lelkes 12. d
osztályos tanulóink szerencsére szó
szerint értelmezték a versenyfelhívást:

SZIRÉNA
A Nagykõrösi
Rendõrkapitányság
híreit keresse a
www.nagykoroma.hu
oldalon!

pályáztak és nyertek! Négy diákunk,
Bisztran Norbert, Marton Csaba, Nyilas Antal és Chen Dávid egy olyan saját készítésû, szakmailag hiteles, fantáziadús kisfilmet készítettek, melynek
õk maguk a szereplõi, és kiderül belõle, hogy miként indulhat el, hogyan
mûködhet jól egy vállalkozás. Ezzel az
alkotással a fiúk az idei tanévben elnyerték az országos pályázat szakmai
fõdíját, és – egyáltalán nem mellékesen
– a közönségszavazáson is a harmadik
helyezést gyûjtötték be.
Az országos sikert hozó pályázaton
kívül születtek még egyéb értékes
munkák, melyek az iskolai megmérettetésen értek el szép sikereket.
Ezúttal is gratulálunk, és további sikereket kívánunk minden résztvevõnek!
Kollát Emese gazdasági tanár
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A helyi Jobbik elnök durván nekiment
a nagykõrösi választóknak!
Dr. Körtvélyesi Attila bocsánatkérésre
szólította fel Zágráb Nándort!
Mint arról elõzõ lapszámunkban már írtunk, a helyi Jobbik
elnöke, Zágráb Nándor a legnagyobb közösségi oldalon nem
elõször rúgott bele a nagykõrösi választókba, eleinte butának
és anyagilag érdekeltnek, késõbb már idiótáknak, hülyéknek, rohadékoknak és szemétládáknak nevezve õket. Zágráb
saját magát „szakértõnek”, a választókat, a polgárokat pedig
többek között rohadékoknak és
szemétládáknak tartja.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester a március 29-ei képviselõ-testületi ülésen elmondott napirend elõtt felszólalásában is kitért a helyi Jobbik elnök facebookos ámokfutására
is, bocsánatkérésre is felszólította Zágrábot:

„Az, amit Zágráb
Nándor a facebookon az
utóbbi idõben a szavazópolgárokkal kapcsolatban írt, azt gondolom itt
az ideje, hogy kikérjük
magunknak. Felszólítom
Zágráb Nándort, hogy
kérjen bocsánatot, hiszen a szavazókat úgy
nevezte, hogy idézem
„legbutább, fogyatékos,
épeszû ember nem szavaz a Fideszre, rohadékok, hülyék, idióták, és
szemétládák”. Én kikérem a magam nevében és

a nagykõrösi polgárok
nevében, nem vagyunk
buták, nem vagyunk fogyatékosok, épeszû emberek vagyunk, nem vagyunk rohadékok, nem
vagyunk hülyék, nem vagyunk idióták és nem vagyunk szemétládák sem.
Így nem lehet beszélni
választópolgárokról, fõleg úgy, hogy valaki egy
választott tisztséget tölt
be, mint önkormányzati
képviselõ. Nagyon várom, hogy mikor fog
Zágráb Nándor bocsá-

natot kérni, hiszen ezt a
Jobbik helyi elnökeként
mondta, tehát ez a Jobbik álláspontja a nagykõrösi választópolgárokkal kapcsolatban” – fogalmazott az alpolgármester.
Persze Zágráb Nándor azóta
sem kért bocsánatot, így ezek
szerint továbbra is rohadéknak,
szemétládának, hülyének és idiótának tartja a nagykõrösi választókat. Sõt, még azt is behazudta a testületi ülésen, hogy
ezt Bödõcs Tibor mondta és
nem õ, pedig azokban a videókban, amikre Zágráb hivatkozott,
Bödõcs ilyet nem mondott, ilyet
nem írt, csak a helyi Jobbik elnök hazudott már megint…
Horváth Tibor

Tisztelt Nagykõrösi Polgárok!
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendeletében
foglaltak alapján az alábbi kitüntetõ címeket adományozza.

1.

Pro Urbe Nagykõrös Kitüntetõ Cím: a város közössége, a város múltjának feltárása, jelenének és jövõjének alakítása érdekében kifejtett áldozatos, kimagasló vagy rendkívüli teljesítmény elismerésére.

2.

Nagykõrösért Kitüntetõ
Cím: a város mûvelõdésügyéért, mûvészeti, szellemi életének gazdagításáért, az oktatásügyért, a pedagógiai oktató- és
nevelõmunka, történeti kutatómunka, az egészségügyben a
gyógyítás és megelõzés terüle-

tén hosszabb idõn át rendkívüli teljesítményt felmutatók részére, a város lakosainak érdekében, valamint gazdasági életének fejlesztéséért kimagasló
tevékenységet folytatóknak, a
szociális, jótékonysági-emberbaráti (karitatív), közéleti és
egyéb területen Nagykõrösért
kiemelkedõ
tevékenységet
végzõ, valamint sporteredményeikkel Nagyõrös hírnevét
öregbítõ természetes és jogi
személyek, közösségek részére.

3. Nagykõrös Város Díszpol-

gára Kitüntetõ Cím: azoknak
a magyar vagy külföldi állampolgároknak, akik – bár nem a
városban élnek – Nagykõrös
városért kimagaslóan tevékenykedtek, a város lakossága
érdekében maradandót alkottak.
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Fenti rendelet alapján a kitüntetõ címek posztumusz módon
is adományozhatók.
Javaslattételre bármely természetes személy, jogi személy,
jogi személyiség nélküli jogalany, társadalmi szervezet és
egyház jogosult.
A kitüntetõ címek odaítélésére
vonatkozó javaslataikat 2018.
április 30. napjáig tehetik
meg. Az ajánlásokat Nagykõrös Város Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani
(2750 Nagykõrös, Szabadság
tér 5.).
A benyújtott javaslatok hatálya az elbírálásig vagy a javaslattevõ visszavonásáig él.
Az 1993–2017 között kitüntetettek névsora megtekinthetõ
Nagykõrös város honlapján, a

www.nagykoros.hu oldalon, a
Városunk/Díjak/Város által
adományozott elismerések
menüpont alatt.
A 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet olvasható a
www.nagykoros.hu oldalon
( w w w. n a g y ko ro s . h u / ko z erdeku/rendeletek/doc/r030_
2010_12_17.pdf), valamint
megtekinthetõ a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ könyvtárában (Nagykõrös, Széchenyi tér 6.) nyitvatartási idõben, és a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján (Nagykõrös, Szabadság tér 5. I.
emelet 29.) ügyfélfogadási
idõben.
Nagykõrös, 2018. március 29.
Dr. Czira Szabolcs s. k.
polgármester
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ÉLETKEdv – avagy éld jól az életed!

Gondolatébresztõ és Lélekemelõ estek címmel
szervez elõadássorozatot a
Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központ. Április 16-án Lippai Marianna
várja az érdeklõdõket a
kulturális központ dísztermébe. Juhász Nándor, a
kulturális központ igazgatóhelyettese beszélgetett
Lippai Marianna motivációs elõadóval az ÉLETKEdvrõl, a szeretetrõl és a
célkitûzéseirõl.
●

Ön számára mit jelent az
Életkedv?
– Nekem az ÉLETKEdv
a lételemem. Mindenféle
értelembe véve. Fontos
maga a valós értelmében,
hiszen az életben való jó és
boldog létezésünkhöz elen-

gedhetetlen az életkedv.
Ahhoz, hogy tudjunk haladni az utunkon, kell a
humor, a mosoly, a jókedv,
a viccelõdés, és a nagybetûs ÉLETKEdv. Másképp
nincs értelme az életnek.
És fontos abban az értelemben, amit létrehoztam
4 és fél évvel ezelõtt. Így
leírva pedig: ÉLETKEdv,
már kicsit másképp értelmezendõ. Ez a 13 évesen
„elõre ment” Dominika
kislányomból, és belõlem
tevõdik össze. Az õ élni
akarásából és az én élet
szeretetembõl. Az ismert
közösségi oldalon, a Facebook-on, az ÉLETKEdv oldalam immáron 200.000es követõ táborral rendelkezik,
vagy
200.000
ÉLETKEdvelõ gondolta
úgy, hogy szeretné a saját
sorsát, a saját útját szebbé,
jobbá, könnyebbé és boldogabbá tenni. Azáltal,
hogy a napi motiváló,
18.30

MÛSOR

Tûzgyûrû
– Lázadás (színes,
szinkronizált
amerikai
akció-fantasy)

2018. április 7.; 8.
14 óra Sherlock Gnomes
(színes, szinkronizált amerikai
animációs családi
film)
16 óra Viszontlátásra
Odafönt
(színes, francia
filmdráma)
18.30 Mária Magdolna
(színes, feliratos
angol dráma)

2018. április 14.; 15.
14 óra Maja a Méhecske
– Mézcsata
(színes,
szinkronizált,
német animációs
családi film)

2018. április 9.; 10.
16 óra Viszontlátásra
Odafönt
18.30 Mária Magdolna

16 óra

2018. április 12.; 13.
14 óra Sherlock Gnomes
16 óra Lajkó – Cigány
az Ûrben (színes
magyar fekete
komédia)
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18.30

Lajkó – Cigány
az Ûrben
Tûzgyûrû
– Lázadás

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

ÉLETKEdves gondolataimat, bejegyzéseimet olvassák, és a motivációs videóimat hallgatják. Szóval, az
ÉLETKEdv így is, úgy is
nagyon hasznos. Az élet része. Szerves része.
● Véleménye szerint, hogy
tudják az emberek edzésbe
tartani a lelküket?
– Úgy, hogy sokat „elcsendesednek”. Úgy, hogy
sokat foglalkoznak magukkal, és a lelkükkel.
Úgy, hogy szeretik magukat és a lelküket. Úgy,
hogy értékelik magukat.
Úgy, hogy becsülik magukat. A lényeg, hogy rengeteg pozitív érzéssel tudjuk
és kell is táplálni a lelkünket. Tehetjük ezt imákkal,
megerõsítõ pozitív gondolatokkal, relaxálással, bármivel. A lélek úgy is jelzi,
hogy ez jó neki. Mint
ahogy a rosszat is jelzi azzal, hogy megbetegszik.
Nem csak õ, hanem a test
is. Szóval a titok, ami persze nem titok: SZERETET. A magunk iránt érzett szeretet. Ezzel tudjuk
a legjobban karbantartani
a lelkünket.
●

Célkitûzései között szerepel, hogy az emberek
mindennapjaiba a szeretet
uralkodjon. Honnan jött
ez a késztetés és hogyan
fogja ezt elérni?
– Az embereknek bõven
elég az, ha motiválják
õket. Rugdosni kell õket
egy kicsit. Lökni ebbe az
irányba. Fényt mutatni nekik, hogy merre haladjanak. Hogy ne csak tapogatózzanak, hanem tudatosan tudják, hogy mi a helyes irány. Az az irány, ahol
jól fogják magukat érezni.
Szeretettel a szívében még
senki nem érezte rosszul

magát. A szeretet mindig
gyõzedelmeskedik. Minden és mindenki felett.
Elõbb-utóbb megérzik aztán, hogy a szeretettõl boldogok lesznek. Hogy a
szeretettõl élvezhetõ az
élet. Hogy a szeretettõl
szebbek lesznek. És ha ezt
megérzik, akkor már nem
is hajlandóak másképp élni. Én minden napot úgy
könyvelek el, hogy ha már
egy embernek megmutattam, hogy merre menjen,
vagy induljon el, akkor
már nem éltem hiába.
●

Ha pályafutásából ki
kellene emelni egyetlen egy
eseményt, amelyre a legbüszkébb, akkor melyik
lenne az?
– Nincs ilyen. Én mindenre büszke vagyok, amit
eddig elértem. És mindezt
azért, mert mindent, amit
tettem, magamból tettem.
Mert hittem magamban.
Bármit is csinálok, legyen
az munka, házimunka, stb.
szívvel-lélekkel teszem.
Nem is tudok másképp létezni. Csak így.
●

Ha tíz év múlva beszélgetnénk, akkor mit mesélne nekem szívesen?
– Azt, hogy én, amikor
elkezdtem az ÉLETKEdvet, mint blogot, csak magam miatt kezdtem el írni
és egyáltalán nem volt
tervbe véve, hogy aztán
több millióan olvasnak
majd és követnek, és hogy
ennyi embernek válik életstílusává az ÉLETKEdv, és
hogy felfejlõdik egy egyfajta életmóddá. Szóval, azért
mesélnék 10 év múlva errõl, mert valószínû, még
akkor is „ki leszek akadva”
ezen…, pozitív értelembe
véve.
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A Nagykõrösi Víziközmû Társulat
KÖZLEMÉNYE
Nyílt Levél
Volner Jánosnak
Tisztelt Képviselõ Úr!
A közelmúltban a helyi
sajtóban és szórólapokon
tényszerûtlen és félrevezetõ információkat tett közzé a Nagykõrösi Víziközmû Társulattal kapcsolatban.
A különféle megnyilatkozásaiban Ön azt a látszatot
igyekszik kelteni, mintha
víziközmû-társulatunk

szabálytalanul mûködne,
vagy nem megfelelõen látná el feladatát.
Országgyûlési képviselõt
választunk néhány nap
múlva, zajlik a kampány,
zúdul minden a választópolgárokra. Egyesek –
köztük Ön – úgy gondolják, hogy a kampányban
nekik mindent lehet. A
Nagykõrösi Víziközmû
Társulat azonban NEM
politikai szervezet, nem
vesz részt semmilyen poli-

XIII. évfolyam, 14. szám • 2018. április 6.

tikai mozgalomban, mûködését a jogszabályok adta keretek között, azokat
betartva végzi.
A mai napig egyetlen hatóság sem állapított meg
semmilyen szabálytalanságot, egyetlen felügyeleti
szerv sem tapasztalt hiányosságot víziközmû-társulatunk mûködésében.
Ezúton nyomatékkal felszólítjuk, hogy a továbbiakban tartózkodjon tagjaink félrevezetésétõl!

Le kell szögeznünk, hogy
az Ön tevékenysége semmilyen befolyással nincs
és soha nem is volt arra,
hogy hogyan látja el feladatát a Nagykõrösi Víziközmû Társulat.
Nagykõrös,
2018. április 3.
Tisztelettel:
Körtvélyesi Sándor
Elnök
Nagykõrösi Víziközmû
Társulat
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Híreinket,
képgalériáinkat kövesse
nyomon továbbra is
az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös Facebook
oldalunkon,
valamint
a www.nagykoros.hu
városi honlapon!

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. április 2-tõl
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
2018. április 9-tõl
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát, Kocsér
2018. április 7–8-án
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725;
06-20/375-66-50
2018. április 14–15-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykõrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
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Egyre népszerûbb az
Önkormányzati Hírek!
Tervben van az oldalszámnövelés!
A város leghitelesebb, legnagyobb
példányszámú közszolgálati lapja,
az Önkormányzati Hírek. Miközben a helyi kereskedelmi lapok
napról napra élnek, egyik a megjelenési idõponttal bûvészkedik, másik árat emel, közben az Önkormányzati Hírek felfelé ívelõ pályán van. Az általunk írt anyagok
mellett szinte az összes közintézménnyel virágzó kapcsolatot tartunk fent, igyekszünk a lehetõségekhez mérten minden beküldött
hírnek helyet biztosítani, ahogy
eddig is, ezután is. Emellett jelen-

tõsen növekedett a hirdetõink száma is, nagyon sokan szeretnének
az Önkormányzati Hírekben hirdetni, mely megtisztelõ is egyben.
Újságunk minden nagykõrösi háztartásba eljut, közérdekû, tényszerû cikkekkel, információkkal, képekkel gazdagon, színes kiadásban
adja közre a város fontos eseményeit, értékes pillanatait, rendezvényeit. A fejlõdés pedig jól látható, a facebookon több mint
10 500 kedvelõje van az Önkormányzati Hírek oldalainak, amit
ezúton is külön köszönünk!

Az Önkormányzati Hírek Szerkesztõbizottsága látva az elért sikereket, eredményeket, növekvõ
népszerûséget, úgy döntött, hogy
megfontolja az újság oldalszámának növelését, hogy még több közéleti hírnek, rendezvény-beszámolónak és nem mellesleg hirdetéseknek tudjunk teret, lehetõséget biztosítani. Egyet biztosan ígérhetünk, ahogy eddig is tettük, ezután is fogjuk:
FOLYTATJUK!
Horváth Tibor

Megérkezett a tizenkétezredik
látogató az Arany János kiállításra

Tamara Misljencevic, a Szerbiából érkezõ
gyermekcsoport szerencsés tagja volt a

12 000-ik látogató
Az Arany 200 – Arany János, nagykõrösi pedagógus állandó kiállítás
egy évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit.
A kiállítás számos látogatót bevonzott. Ennek keretein belül jutalmaztuk meg azt a szerencsés betérõt, aki
XIII. évfolyam, 14. szám • 2018. április 6.

a tizenkétezredik volt. Egy Szerbiából
érkezõ gyermekcsoport szerencsés
tagja kapta meg az ajándékcsomagot.
A nyertes, Tamara Misljencevic, az
Osnovna Skola Bratstvo Jedinstvo iskola 8. osztályos tanulója, aki megle-

põdött, hogy õ kapta a különleges
csomagot. Kiemelten örült ennek, mivel kedvenc költõje Arany János, akinek kultuszával a kiállításunk keretein belül részletesebben is megismerkedhetett.
13
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Városi Hangszerszóló Verseny
a Weiner Leó Zeneiskolában
Orsolya – zongora (Bányai – Kecskemét); Fehér Dóra – zongora (Rákóczi);
Pálffy Erik – zongora (Petõfi); Palotai
Nóra – hegedû (Kossuth Gimn. – Cegléd); Rédei Zoltán – citera (Arany);
Zombori Flóra – hegedû (Arany)
Bronz fokozatot kaptak: Német Violetta – zongora (Kossuth); Palotai Marcell – gitár (Kossuth)

A több évtizedes hagyományainkhoz
híven idén is megrendeztük Zeneiskolánkban a Városi Hangszerszóló Versenyt. 2018. március 14-én, szerdán
délután csendültek fel tanítványaink
hangszeres produkciói, melyeket a
meghallgatásuk után az iskolánk pedagógusaiból álló 3 tagú zsûri – Százdiné
Szecsei Anikó intézményvezetõ, a zsûri
elnöke, tagjai: Gyürü Veronika intézményvezetõ-helyettes és Sohajdáné
Justin Katalin zongora szakos tanár –
értékelt. Ennek alapján az alábbi eredmények születtek:
Arany fokozatot kaptak: Balog Ádám
– gordonka (Rákóczi); Bende Dorina –
hegedû (Kossuth); Budai Tamara –
zongora (Arany); Dávid Maja – hege-

dû (Arany); Faragó Csillag Virág –
zongora (Arany); Fehér–Deák József –
citera (Petõfi); Godó Dzsenifer – zongora (Arany); Kesztyûs Kíra – hegedû
(Arany); Kirner Berill Beáta – fuvola
(Katona – Kecskemét); Kis András
László – citera (Arany J. Ref. Gimn.);
Kovács Máté – zongora (Petõfi); Matuska Viola Villõ – hegedû (Arany);
Nagy Csenge – hegedû (Arany); Pesti
Laura – zongora (Arany) Pesti Lilla –
zongora (Arany J. Ref. Gimn.); Smith
Daisy Klára – gordonka (Arany); Tóth
Ambrus – citera (Arany); Verebes Tünde Csilla – zongora (Arany)
Ezüst fokozatot kaptak: Csengeri Mózes Péter – zongora (Petõfi); Denk Viktória Csilla – zongora (Arany); Farkas

A jó hangulatú délutánon a növendékeink önfeledten, legjobb tudásuknak
megfelelõen, nagy sikerrel mutatták be
hangszeres darabjaikat. Nemcsak a
gyerekeket illeti a dicséret és a gratuláció, hanem az õket lelkiismeretesen felkészítõ tanáraikat, valamint a zongorakísérõ pedagógusokat is, akik az alábbiak voltak: Ádám Magdolna, Horogszegi Jánosné, Karsai Gabriella,
Kárpátiné Drótos Renáta, Németh
Kornél, Nyergesné Radnóti Hajnalka,
Olgyay Gábor, Polyákné Györe Éva,
Sohajdáné Justin Katalin, UnyiCsernus Veronika, Dr. Weinperné Kovács Ildikó.
Zeneiskolánk pedagógusai és növendékei nevében ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni dr. Czira Szabolcs
polgármester úrnak és mindazoknak,
akik támogatták e nívós városi verseny
létrejöttét, valamint a megrendezésében és a lebonyolításában részt vettek.
Százdiné Szecsei Anikó
intézményvezetõ

MEGHÍVÓ
TIMÁR IBOLYA:

AHOGY ÉN LÁTOM
A TERMÉSZETET
címû kiállításának megnyitójára,

2018. április 10-én, kedden 17 órára.
A kiállítást megnyitja: Juhász Nándor, a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ igazgatóhelyettese.
Helyszín: Svájci Ház, Nagykõrös, Ceglédi út 21.
A kiállítás megtekinthetõ: 2018. április 30-ig.
14

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS

14-15.qxd

2018.04.04.

13:39

Page 15

Sebestyénné Angyal Zsuzsanna:

„FOLYTATJUK, mert nekünk
Magyarország és Nagykõrös az elsõ!”

„Április 8-án ismét történelmi országgyûlési választásra
kerül sor Magyarországon.
Ezen a napon eldõl hazánk
jövõje a következõ 4 évre.”–
fogalmazott
Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna települési
képviselõ (FIDESZ-KDNP)
a 2018. március 29-ei Képviselõ-testületi ülésen elmondott napirend elõtti felszólalásában.
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna azt is kihangsúlyozta,
hogy „A FIDESZ-KDNP
szövetség 2010-ben fejlõdõ
pályára állította Magyarországot.”

Ezután külön kiemelte
az egészségügy
és a szociális területen
elért eredményeket is:
✔ Eddig már 68 ezer család otthonteremtését segítette a Családok Otthonteremtési Kedvezménye.
Március 15-ével számos
újabb kedvezõ változás lépett életbe, például a használt ingatlanok vásárlásánál eltörlik a tulajdonjogra
vonatkozó korlátozást. Vagyis a sokadik ingatlan is

megvásárolható CSOK segítségével.
✔ A mentõorvosok bruttó
átlagbére korábban 314
ezer forint volt, idén már
bruttó 640 ezer forint, az
OKJ-s mentõápolók bére
173 ezer forintról 263 ezer
forintra emelkedett.
✔ Az ingyen étkezõ gyermekek száma a kormányváltáskor csupán 92 ezer
volt, idén már 454 ezer, ez
a nagykõrösi családoknak
is hatalmas segítséget jelent.
✔ A szocialisták elvették a
3 éves GYEST, a FIDESZKDNP polgári kormány
bevezette a családi adókedvezményt.
✔ A friss házasok adókedvezmény lehetõségével élhetnek, amelynek köszönhetõen két év alatt 120 ezer
forintot tudnak megspórolni.
✔ A polgári kormány 603
új mentõautót szerzett be
és 104 mentõállomást újított fel.
✔ Évrõl évre tovább nõ a
családi adókedvezmény, a
kétgyermekesek
családi
adókedvezménye idén már
35 ezer forint, jövõre pedig
40 ezer forint lesz.
✔ A diákok 85 százaléka
ingyen kapja a tankönyveket, az elsõtõl a kilencedik
évfolyamig minden diák
automatikusan ingyen tankönyvet kap, köztük a
nagykõrösi diákok is.
„A jelenlegi városvezetés határozottan kiállt a kisgyermekes családok mellett, amikor úgy döntöttünk, NEM
vezetjük be a bölcsõdei térítési díjat. További siker
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még, hogy Magyarország
Kormánya és Földi László
országgyûlési képviselõ támogatásával átfogó felújítás
és fejlesztés történt a nagykõrösi óvodákban, valamint
450 millió forint állami forrásból teljesen megújul a
Nagykõrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelõintézet. A forrásokból az intézmény két épületét is megújítják, klimatizálják, illetve a
fûtést is korszerûsítik. Ezeknek az intézkedéseknek minden nagykõrösi a nyertese,
idõsek, fiatalok, családok
egyaránt. BÜSZKÉN KIJE-

LENTHETJÜK: NAGYKÕRÖS GYÕZÖTT! „Meg kell
védenünk ezeket a közös
eredményeket, meg kell védenünk Nagykõröst! FOLYTATJUK, mert nekünk Magyarország és Nagykõrös az
elsõ! Arra kérek mindenkit,
hogy április 8-án szavazzunk Földi László országgyûlési képviselõre és a FIDESZKDNP országos listájára.” –
fogalmazott többek között
Sebestyénné Angyal Zsuzsanna települési képviselõ
napirend elõtti felszólalásában.
Horváth Tibor

Levelesládánkból…
OLVASÓI LEVÉL

„Védjük meg Magyarországot”
Az Önkormányzati Hírek
az alábbi olvasói levelet
kapta egy Abonyi úti lakostól, melyet szerkesztés,
változtatás nélkül adunk
közre:
Tisztelt Szerkesztõbizottság! Április 8-án, ahogyan
Orbán Viktor miniszterelnök úr is mondta, sorsdöntõ választások lesznek. Itt
dõl el nemcsak a mi, de
gyermekeink, unokáink jövõje is. Értjük a kormány és
a miniszterelnök úr üzenetét, a bevándorlás kérdése
az egyik, ha nem a legfontosabb, amirõl szavazunk. Az
ország mindenhol nyomás
alatt áll, mely kormányváltás esetén a behódolást jelentené Brüsszelnek, Sorosnak, a kötelezõ betelepítési

kvótának nyitna utat. Többszázezren fognak elindulni
hajókon, gyalogosan és újra
nyomás alá fogják venni a
magyar határt, ha most nem
védjük meg Magyarországot. Ha vérszemet kapnak,
erõvel fogják az iszlamisták,
gazdasági bevándorlók elbontani a kerítést, egy balliberális kormány pedig
még szeretettel várná is õket
nálunk. Aki ezt akarja, az
nem gondol a jövõre, pedig
nem élhetünk csak a jelenben. Remélem, április 9-én,
a választás után úgy fogunk
felkelni, hogy együtt, összefogva megvédtük hazánkat,
megõriztük Magyarországot magyar országnak. Április 8-án védjük meg Magyarországot!
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