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Nagykőrös mindkét középis-
kolájában május elején ren-
dezték a végzős osztályok bal-
lagási ünnepségét. 

Az Arany János Reformá-
tus Gimnázium, Szakgim-
názium és Kollégiumban 
május 5-én tartották a balla-
gást, ahol 103 végzős növen-

dék búcsúzott iskolájától. Az 
istentiszteleten Szabó Gábor 
lelkészelnök szolgált, közre-
működött dr. Dávid István 
orgonaművész, kántor, Ecse-
di Péter karnagy és a gimná-
zium énekkara. Suba Csaba 
tolmácsolásában elsőként dr. 
Szabó István, a Dunamellé-

ki Református Egyházkerület 
püspökének üzenetét olvasták 
fel. A 11. évfolyam nevében 
Cselóczki Boglárka búcsúzott 
a végzősöktől és Kapás Gá-
bor köszönt el a ballagó diá-
kok nevében. Dr. Cziráné dr. 
Kőházi-Kis Tímea igazgató 
ünnepi gondolatait követő-

en az elismerések, jutalmak 
átadására került sor. Végül, 
a Biblia és a zászlók vezeté-
sével a végzős diákok, rövid 
sétát követően, a gimnázium 
udvarán iskolahimnusszal 
búcsúztak az Alma Matertől, 
majd visszavonultak osztály-
termeikbe. 

Elballagtak a nagykőrösi középiskolákból

Fotó: Szabó Nikolett

Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium ballagási ünnepsége

2018. május 4-én nyolc végzős 
osztály ballagott el a Toldi Mik-
lós Élelmiszeripari Szakgim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégiumból. Kohon Anita 
11.c osztályos tanuló búcsúztat-
ta el a ballagókat, majd Bisztran 

Norbert a végzős diákok nevé-
ben mondta el gondolatait. Kla-
jó Kinga 9.c osztályos tanuló 
éneke után Kisné Rózsa Ibolya 
igazgatónő ünnepi beszéde kö-
vetkezett, majd jutalom átadásra 
került sor. Elsőként az osztály-

főnökök javaslata alapján tanul-
mányi eredményeikért, közös-
ségi munkájukért a legjobbak 
vehették át könyvjutalmaikat. 
A Toldis Ifjúságért Nagykő-
rös Alapítvány minden év-
ben elismeri azoknak a végzős 

tanulóknak a munkáját, akik 
kiemelkedő tevékenységükkel 
öregbítették az iskola hírnevét. 
Idén „Jó tanuló” érmet kap-
tak Kiss Rebeka 12.c és Biszt-
ran Norbert 12.d osztályos 
szakgimnáziumi tanulók. 

Fotók: Varga Irén

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ballagási ünnepsége

A héten az érettségi vizsgák is elkezdődtek, sok sikert kívánunk a diákoknak.
Képgalériákat és bővebb információt találnak az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán!



2 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Gyász
Soós Sándor (1938)

Bársony Jánosné sz. Halmi Margit (1940)

Lázár Zoltán (1953)

Csontos Sándor (1932)

Bene Balázs (1959)

Ezúttal szeretném megköszönni odaadó emberséges 

munkájukat Nagy Balázs mentőápoló és Ondovai István mentő 

sofőrnek, amit értem tettek 2018. 04. 16-án, 

mikor Kecskemétre szállítottak az intenzív osztályra.

Sok erőt, egészséget kívánok nekik és a többi kollégájuknak.

Tisztelettel: Egy Kőrösi beteg: B. Sándor

KÖSZÖNET…

Szándékosan vehetett el egy 
mandátumot a Fidesztől a Kúria

Szándékosan érvénytelenített 

a Kúria szavazatokat, hogy ne 

kelljen pluszmandátumot adni 

a Fidesznek – állítja az Origo. 

A portál egy birtokába került, 

a Kúria által a Nemzeti Válasz-

tási Irodának küldött levélre 

hivatkozik. A dokumentum 

szerint a határozat hozatal 

előtt megkérdezték, hogy az ál-

taluk érvénytelennek minősí-

tett 4360 levélszavazat, ameny-

nyiben az a Fidesz-KDNP 

országos listáján kerül elszá-

molásra, eredményez-e man-

dátumváltozást, mint ahogy 

arról is érdeklődtek, mennyi 

levélszavazat hiányzik a Fidesz 

újabb mandátumához. 

Elsőként a PestiSrácok 

számolt be arról, hogy jogta-

lanul érvényteleníthettek több 

ezer levélszavazatot, amelyeket 

nem a hivatalos válaszboríték-

ban küldtek vissza, holott erre 

semmilyen jogszabály nem kö-

telezi a választópolgárt.

Majd azt is megtudtuk, 

hogy a Kúria részéről – amely 

a kormányzó pártra nézve a 

kedvezőtlen döntést hozta – 

ugyanaz a bírói tanács járt 

el, amelyik már korábban is 

hozott Fidesz-ellenes határo-

zatot. Az Alkotmánybíróság 

is megállapította, hogy jog-

sértés történt, de illetékessége 

hiányára hivatkozott. Kiderült, 

hogy sajnos egyetlen szerv sem 

tud jogorvoslatot biztosítani a 

történtekre.

Szombaton az Origo kö-

zölt megdöbbentő dokumen-

tumot, amely valóban felvet-

heti a szándékosságot a Kúria 

tanácsa részéről.

A szóban forgó levélben 

nem csak arra voltak kíván-

csiak, hogy az érvénytelenített-

nek minősített levélszavazatok 

eredményezhetnek-e válto-

zást a mandátumkiosztásban. 

Arra is kérte a Nemzeti Vá-

lasztási Bizottságot, hogy nyi-

latkozzanak arról, hogy mi az 

a Fidesz-KDNP jelölőszerve-

zetnek elszámolt plusz darab-

számú szavazat, aminél a man-

dátumeloszlás változik.

Az NVI a Kúria fenti le-

velére adott válaszából pedig 

kiderült az, hogy ha a fenti 

több mint 4000 szavazat kö-

zül 506 a Fideszre leadott sza-

vazat lett volna, akkor a Job-

bik eggyel kevesebb, a Fidesz 

pedig eggyel több mandátu-

mot szerzett volna az orszá-

gos listáról.

A Kúria ezek után, az NVI 

tájékoztatásával szöges ellen-

tétben azt mondta ki, hogy 

nem lehet utólag megállapí-

tani, hogy hány szavazatról 

volt szó, nem lehet rekonst-

ruálni az eseményeket. Holott 

egyébként a fenti levelében 

maga is konkrét számról, 4360 

levélszavazatról beszélt. A bí-

róság tudatában volt annak, 

hogy az érvénytelenített több 

mint 4000 szavazat közül 506 

elegendő még egy mandátum-

hoz, hiszen külön rákérdez-

tek, és szándékosan hagyhat-

ták így az ügyet, szándékosan 

érvénytelenítettek szavazato-

kat, hogy ne kelljen plusz egy 

mandátumot adni a Fidesz-

nek (és elvenni egyet a Jobbik-

tól) – fogalmaz az Origo. 

Orbán Viktor a PS-nek: 

A Kúria súlyosan beavatko-

zott a választásokba

Egyértelműen és súlyosan 

beavatkozott a választások-

ba a Kúria, miután elvett egy 

mandátumot a kormánypár-

toktól – nyilatkozta a Pesti-

Srácok.hu-nak Orbán Viktor 

magyar kormányfő, miután 

portálunk megkereste a mi-

niszterelnök sajtófőnökét. 

Megírtuk, bár az Alkotmány-

bíróság szerint is jogszerűt-

lenül érvénytelenített több 

ezer határon túli szavazatot a 

Kúria, a testület végzése sze-

rint jogorvoslatra nincs le-

hetőség, így egy parlamenti 

mandátumot elveszített a Fi-

desz, de a kétharmad még így 

is biztos. Szánthó Miklós, az 

Alapjogokért Központ igaz-

gatója portálunknak minder-

ről azt nyomatékosította, ezt 

“bírói államnak” hívják, ahol 

a választott jogalkotó helyett 

a felelőtlen bíró alkot jogot.

Forrás: PestiSrácok.hu, 

Origo, Vezető kép: Origo
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Letették esküjüket az ország-

gyűlési képviselők kedden, ez-

zel megalakult az új parlament 

és a 2014-ben megalakult kor-

mány megbízatása megszűnt. 

A képviselők a történelmi zász-

lók előtt tettek esküt.

Az ezt megelőző mandá-

tumvizsgálat során mindenki 

megbízólevelét szabályszerű-

nek találták, így a parlament 

igazolta a képviselők és a nem-

zetiségi szószólók mandátu-

mát.

Korelnök: az ünnepi ülés 

legyen méltó az Ország -

gyűléshez!
Áder János köztársasági el-

nök az Országgyűlés alakuló ülé-

sét kedden 10 óra után néhány 

perccel nyitotta meg. Az államfő 

köszöntötte az országgyűlési 

képviselőket és a 12 nem ze ti sé gi 

szószólót.

A jelenlévők ezután közösen 

elénekelték a Himnuszt. Áder 

János korelnöknek kérte fel Tu-

ri-Kovács Bélát, akinek átadta 

az ülés vezetését.

Turi-Kovács Béla korelnök, 

miután a nyolc legfiatalabb 

képviselőt felkérte a korjegyzői 

feladatok ellátására, emlékez-

tetett arra: április 8-án szabad, 

tiszta országgyűlési választást 

tartottak, amelyen az ország ha-

tározott döntést hozott. Egyér-

telmű állásfoglalást hoztak arról, 

hogy az ország védelmét és biz-

tonságát helyezik minden elé, és 

ehhez a túlnyomó többség szá-

mára az eddigi kormány jelent 

garanciát.

Vesztesnek lenni egy válasz-

táson nehéz helyzet, különösen, 

amikor azt megalapozatlan vá-

rakozások előzik meg, ilyenkor 

vannak, akik megpróbálnak 

elégtételt venni – folytatta, arra 

kérve a képviselőket, az alakuló 

ülés napján legyenek egymásnak 

partnerei, próbálják meg az ün-

nepi ülést úgy végigvinni, hogy 

az méltó legyen az Országgyű-

léshez.

Szerinte azt már nem lehet 

megérteni, ha a vesztesek kül-

földi hatalmakhoz igyekeznek 

fellebbezni, petíciót benyújtani, 

feljelentéseket tenni. „Ne tegyék 

és ne engedjék!” – kérte a párto-

kat és politikusokat.

A választás örömteli részé-

nek nevezte, hogy a magyar 

vidék egyértelmű állást foglalt, 

holott kezét ma még nem a jó-

lét vezette, hanem a remény, a 

bizakodás. Ez szerinte minden-

kire felelősséget ró, nagyobb fi-

gyelmet kell fordítani a magyar 

vidékre. Kivételesen örömteli-

nek nevezte, hogy az Isten, haza, 

család jelmondat már nem egy-

szerű szlogen, hanem egy olyan 

gondolat, amely a következő 

kormánynak is iránymutatást 

adhat.

Patyi: Törvényes volt a 

választás
Az új parlament alakuló 

ülése a Nemzeti Választási Bi-

zottság elnökének az áprilisi 

választásról szóló beszámoló-

jával folytatódott. 

A választási szervek magas 

színvonalú és hatékony munká-

jának köszönhetően az ország-

gyűlési képviselők 2018. évi álta-

lános választását eredményesen, 

a hatályos jogszabályi rendelke-

zéseknek megfelelően, törvénye-

sen bonyolították le – mondta 

 Patyi András.

A 199 fős parlamentben a 

Fidesz-KDNP 133, a Jobbik 

26, az MSZP-Párbeszéd 20, a 

Demokratikus Koalíció 9, az 

LMP 8, az Együtt 1 mandátu-

mot szerzett, további 1 képvi-

selő függetlenként dolgozik és 

ugyancsak 1 képviselője lesz a 

Magyarországi Németek Or-

szágos Önkormányzatának.

 MTI/HIRADO. HU

LETETTÉK ESKÜJÜKET 
az országgyűlési képviselők, ezzel 

megalakult az új parlament

A képviselők a Himnuszt éneklik az Országgyűlés alakuló ülésének kezdetén 2018. május 8-án. 
MTI Fotó: Kovács Tamás

Áder János köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülésén 
2018. május 8-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
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Gyötrődések – újabb álom
Fejében a gondolatok. Egyre 

többször és egyre inkább fogta 

el valami érzés, amit leginkább 

ahhoz a honvágyhoz tudott ha-

sonlítani, mely neki soha nem 

volt, de még fiatalon olvasott 

róla. A „Civil vagyok” köntösöst 

most is éppen ez az érzés járta 

át. Nem éppen a hazája iránt, 

hanem korábbi, néhány évvel 

ezelőtti életvitele iránt. Bízott 

a szürke zakósban, s amúgy is 

újra kacsingatott a politika felé, 

–  mit újra! –, igazából mindig 

is, csak soha nem jött meg, amit 

várt. Így lett ez most is a nagy 

visszatéréssel. Belevágott, a 

szürke zakós is hitegette, s most 

ott ült a saját háza szaunájában 

és maga sem tudta, hogy a szau-

na melege vagy valami teljesen 

más izzasztja. 

– De jó lenne mindent visz-

szapörgetni- hagyták el a sza-

vak a száját, noha egyedül ült 

az izzasztó helyiségben. „Civil 

vagyok” köntösét csak ledobta, 

arra ült rá, így itt-ott a gyűrő-

dések mentén nyomta is, de 

arra sem vette az erőt, hogy 

megigazítsa. Beletörődött: Jól 

van az! Ahogy mostanában 

oly sok mindenbe, bukás, bu-

kás, bukás… Semmi sem jött 

össze és ez szokatlan volt neki, 

hiszen régen oly sikeres kar-

rierje során nem ismerte ezt 

a szót, bukás… Még a legdur-

vább helyzetekből is jól tudott 

kijönni. Talán ezért nem is 

neheztelt annyira… no meg 

az érdek is úgy kívánta, hogy 

eltemethetők lettek a korábbi 

csatabárdok a mostani politi-

kai visszatérés érdekében. Mi-

kor ez is eszébe jutott, még erő-

sebb lett a szorítás, amit érzett. 

Nem a testén, a lelkén. 

– Minden ezzel a nyeléssel 

kezdődött – törtek belőle is-

mét elő a szavak, önkéntelenül. 

Próbálta magát ugyan győz-

ködni, de minduntalan arra ju-

tott, hogy az út, melyre lépett, 

nemhogy hozzátesz és építi azt 

a nimbuszt, melyet maga köré 

igyekezett vonni, de már saját 

maga előtt is tompítja. Egyre 

inkább belátta, hogy amitől a 

legjobban fél, beismerni, hogy 

hibázott, az ma már nem csu-

pán egy opció a sok közül, ha-

nem az egyetlen. Az egyetlen, 

különben újabb és újabb buká-

sokat kell, megéljen, s ez nem az 

ő világa. Főként nem úgy, hogy 

ezért még fizessen is, és főként 

nem úgy, ha valami pozitívum 

csurran-cseppen az út során, 

azt mind a szürke zakós zse-

belje be.

 Ahogy ezen morfondíro-

zott, pittyegés hallatszott, 

mintha a szauna órája jelez-

ne, de valójában az ébresz-

tő óra szólalt meg. Ismét egy 

furcsa álom, de vajon meddig 

térnek még újra és újra visz-

sza a „Civil vagyok” köntösös 

gyötrelmei?

Közétkeztetéssel foglalkozó, 
dinamikusan fejlődő cég 

munkatársat keres

SZAKÁCS és 

KONYHAI KISEGÍTŐ 
pozícióba Nagykőrösre!

Jelentkezni pozíció megjelölésével, 
fényképes önéletrajzzal

az allas@tsgastro.hu  e- mail címen lehet,
vagy személyesen,  a Vadas u. 2. szám alatt.

Hirdetés

 Somogyi Rita újabb 
rangos díjat nyert

Somogyi Rita, az Arany János Református Gimnázium, 

Szakgimnázium és Kollégium elismert tanára kiváló íjász, amit 

már nagyon sokszor bizonyított is. 

Ezúttal Törökországban, egy rangos nemzetközi íjászverse-

nyen szerepelt remekül, és a dobogó legfelső fokára állhatott.

Részletek minderről következő lapszámunkban.

Az Önkormányzati Hírek Szerkesztőbizottsága nevében 

gratulálunk az újabb elismeréshez és további eredményes 

sportsikereket kívánunk!
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 Az idei évben is a Pálfája Okta tó-

központ adott otthont a Bondu-

elle Majálisának. A ren dez vény re 

nemcsak az or szág  ha tá ron belü-

li, hanem a Bon duel le szlovák és 

cseh gyár egységeiből is érkeztek.

Ragyogó napsütés, finom éte-

lek, vidám emberek – tehát min-

den adott volt –, így újra egy jó 

han gu la tú napot tölthettek el 

együtt a Bonduelle Majálisára ér-

ke zők. 

Tekintsék meg képgalériánkat 

az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook 

oldalán!

Bonduelle Majális

JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!
BEMUTATKOZOTT A HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÚJ VEZETŐJE

Bemutatkozott a dolgozói kol-
lek tí vának a Nagykőrösi Hu-
mán  szol gál ta tó Központ új 
ve ze tő je, Bugya László, akit 
Nagy kő rös Város Önkormány-
zat Kép vi se lő-testület május 1. 

nap já tól nevezett ki intézmény-
ve  ze tő nek. Ebből az alkalomból 
dr. Czira Szabolcs polgármester 
is köszöntötte, aki kiemelte, hogy 
Bugya László már 2001 óta dol-
gozik a gyermekvédelemben, 

2011-től az SOS Gyermekfaluban 
először pedagógiai munkatárs 
volt, majd 2013-tól már faluve-
zető, szakmai vezető, ami jelzi a 
magas szakmai elhivatottságot. 
Dr. Czira Szabolcs polgármes-

ter eredményes, jó munkát és a 
munkatársakkal történő sikeres 
szakmai kapcsolat kialakítását 
kívánta az új vezetőnek és a dol-
gozóknak egyaránt.  

Horváth Tibor
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A szobafestő először viszi magával a tanoncát gyakorlatra.
– Először fesd le az ablakokat – hangzik az utasítás.

Másfél óra múlva jön a tanonc:
– Kész! A kereteket is befessem?

Hirdetés

Otthoni Pénzkereset!
Reklámtárgyak csomagolása, stb.

06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-12228397)

Apróhirdetés

Gyermeknap 
az Önkormányzati 

Tűzoltóságon, Nagykőrösön!

Idén is megrendezik a „Nyitott szertárkapuk 2018” katasztró-

favédelmi gyermeknapot, melyhez városunk Önkormányzati 

Tűzoltósága is csatlakozott. A gyermeknapra, melyet 2018. 

május 27-én, vasárnap tartanak, szeretettel várnak minden ér-

deklődőt, különösen a gyermekeket. Várják a középiskoláso-

kat is, hiszen a programban a katasztrófavédelemnél lehetőség 

van teljesíthető közösségi szolgálatra is.

A rendezvény célja a gyermekek és általuk a családok biz-

tonságkultúrájának növelése, a hivatásos és önkéntes kataszt-

rófavédelmi szervezetek mindennapi tevékenységének és éle-

tének bemutatása, a közösségi szolgálat népszerűsítése.

A gyermeknap kezdése 10:00 óra és várhatóan
16 óráig tartanak a programok, minden 

érdeklődőt szeretettel vár 
az Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös.

Lapunkat dr. Körtvélyesi Attila, az Önkormányzati Tűzoltóság 

Nagykőrös elnöke és Fakan Zoltán tűzoltóparancsnok tájékoztatta. 

A Nagykőrösi Víziközmű 
Társulat működéséhez 

nincs köze az 
önkormányzatnak!

Dr. Czira Szabolcs, városunk 
polgármestere a márciusi 
testületi ülésen szóban, majd 
levélben megkeresve is arra 
kérte a Nagykőrösi Víziköz-
mű Társulatot, hogy fejezze 
be a működését és számol-
jon el a tagokkal. „Tisztelt El-
nök Úr! A 2018. március 29-ei 
Képviselő-testületi ülésen fel-
szólítottam és kértem – melyet 
ezen átirattal megerősítek – a 
Nagykőrösi Víziközmű Társu-
latot, hogy a vízgazdálkodási 
társulatokról szóló 160/1995. 
(XII.26) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint fe-
jezze be a működését és szá-
moljon el a tagokkal. Ké-
rem, Elnök Urat a szükséges 
intézkedések megtételére és 
tájékoztatás megadására!” – 
írta dr. Czira Szabolcs polgár-
mester levelében, 2018. április 
4-én.

A Nagykőrösi Víziközmű 
Társulat április 26-án kelt 
válaszlevelében arról tájé-
koztatta Nagykőrös Város 
Önkormányzatát, hogy, szó 
szerint idézzük: „Az Ön-
kormányzat, vagy a Kép-
viselő-testület a jogsza-
bályok értelmében nem 
gyakorolhat befolyást a 

Társulat működésére”. 
Vagyis egyértelművé tet-
ték, hogy Nagykőrös Város 
Önkormányzatának semmi 
köze sincsen a Nagykőrösi 
Víziközmű Társulathoz, arra 
nem gyakorol semmilyen be-
folyást. 

Arról is tájékoztatta Nagy-
kőrös Város Önkormányza-
tát a Nagykőrösi Víziközmű 
Társulat, hogy „A Társulat 
eddig is törvényesen mű-
ködött, valamint ezután is 
törvényesen fog működni. 
Amint a jogszabályi feltéte-
lek fennállnak, a Társulat le 
fogja folytatni az elszámo-
lási eljárást a jogszabályok 
maradéktalan betartása 
mellett.” 

Az elszámolási eljárást te-
hát a Nagykőrösi Víziközmű 
Társulat le fogja folytatni, 
arra szintén semmilyen befo-
lyása nincs és nem is lehet az 
önkormányzatnak. Akinek 
tehát bármilyen kérdése, 
észrevétele, panasza van, ő 
minden esetben keresse a 
Nagykőrösi Víziközmű Tár-
sulatot ügyfélfogadási idő-
ben (Nagykőrös, Szabadság 
tér 4.).

 Horváth Tibor
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Richter Egészségváros 10. éve – 
Találkozzunk június 2-án a Deák téren!

2018-ban a 10. évéhez érkezett 

el a Richter Egészségváros prog-

ramsorozat. A 2009-ben indult 

kezdeményezés tavasszal, nyár 

elején négy helyszínre látogat el. 

Június 2-án Nagykőrösön, 
a Deák téren várják azokat 
az érdeklődőket, akik nem 
csak egészségükért, de kór-
házukért is tenni akarnak. 
Az esemény kapcsán a város 

polgármesterével, dr. Czira Sza-

bolccsal beszélgettünk.

– Nagyon sok és sokféle kö-

zösségi rendezvény van orszá-

gosan és helyi szinten is. Miben 

látja a Richter Egészségváros sa-

játosságát, egyediségét? 

– A Richter Egészségváros ren-

dezvénysorozat egyik fő jellem-

zője, hogy egy adott területre, az 

egészségmegőrzésre, prevencióra 

fókuszál. Teszi ezt úgy, hogy az 

ingyenes szűrővizsgálatokat, ta-

nácsadásokat, egészségmegőrzést 

célzó előadásokat szórakoztató 

programokkal kapcsolja össze. 

Ezáltal egy olyan egyedi családi 

nap jön létre, ahol a középpont-

ban a legfontosabb dolog, a család 

egészsége áll. Nagykőrösön a he-

lyi kórház dolgozóinak áldozatos 

munkájaként minden évben két 

egészségnap kerül megrendezésre, 

ahol szintén a szűrések, a megelőzés 

van a középpontban. Nagy öröm 

számomra, hogy június 2-án a 

Richter Egészségváros komplex, 

átfogó rendezvényi programjai is 

Nagykőrösön lesznek. Bízom ben-

ne, hogy sokan eljönnek, hiszen ha 

már az egyediségről esik szó, nem 

szabad elfeledni, hogy ez egy olyan 

program, ahol a résztvevő nem 

csak saját egészségi állapotáról 

kaphat képet, de ezt úgy teheti, 

hogy közben a város kórházát is 

támogatáshoz segíti. 

– Mint ahogyan már Ön is 

említette, a Richter Egészségvá-

ros események koncepciója ket-

tős: nem csak a résztvevőknek 

kíván segítséget nyújtani – jelen 

esetben ingyenes szűrési, tanács-

adási lehetőségek révén – hanem 

a jelenlévők aktivitásán keresztül 

a helyi egészségügyi intézmény-

nek is az össze-

gyűlt adomány 

folytán.  Mit gon-

dol erről a kon-

cepcióról?

– Egyre inkább 

azt tapasztaljuk, 

hogy a világ az 

elektronikus kom-

munikáció, online 

térben való élet felé közelít. Ilyen 

adottságok, jelenségek mellett azt 

gondolom, még értékesebbek azok 

a rendezvények, amelyek a kö-

zösségépítést segítik.  A Richter 

Egészségváros pont arról szól, 

hogy ha valaki elmegy a ren-

dezvényre, akkor az nemcsak 

önmagáért, hanem a városáért, 

a közösségéért is tesz. Ez a prog-

ramsorozat egy nagyon jó kovásza 

a személyes kapcsolatteremtésnek, 

a közösségépítésnek. Mert aki 

kimegy a rendezvényre, az ta-

lálkozik másokkal is, részt vesz 

szűréseken, előadásokon, tanács-

adásokon és mindezzel segít a he-

lyi kórháznak is. Sőt, az egész csa-

lád részt tud venni az eseményen, 

hiszen több gyerekeknek szóló prog-

ram is van a helyszínen. Összessé-

gében azt tudom mondani, hogy ez 

egy nagyon jól kigondolt koncepció 

nagyon profi megvalósítással. 

– Az egészség, egészségtuda-

tosság közösségi ügy. Ön szerint 

miért fontos, hogy folyamatosan 

beszéljünk a prevenció, a meg-

előzés fontosságáról? 

– Úgy gondolom, nagyon fontos 

a megelőzés. A legfőbb cél az lenne, 

hogy minél többeket lehessen be-

vonni, és ne csak azok menjenek el 

a szűrésekre, akik eddig is eljártak 

azokra, hanem minél többeket le-

hessen rábírni a megelőző cselekvé-

sekre. Az egészséges emberek, vagy 

legalábbis, akik úgy érzik, egészsé-

gesek, nem járnak ki a prevenciós 

rendezvényekre. Pedig úgy gondo-

lom, a lényeg az lenne, hogy már 

akkor elmenjenek szűrésekre az 

emberek, amikor úgy érzik, nincs 

semmi bajuk, vagy még csak a 

probléma kezdetén vannak. Ez 

a betegségek kezelését is segítené. 

Hosszú távon annak a tudatosság-

nak kell mindannyiunkban kiala-

kulnia, hogy addig menjek el a szű-

rővizsgálatokra, amíg nincs bajom. 

Ha minden leletem jó, az egy nagy 

nyugalmat és többlet lendületet ad 

a jövőre nézve, ha pedig találtak 

valamit a kivizsgáláson, akkor le-

hetőségem nyílik már a betegség 

kezdetén szakmai segítséget kérni, 

és csírájában kezelni a problémát.

– Nagykőrösre június 2-án 

érkezik a Richter Egészségváros. 

Hogyan készül a város az ese-

ményre? 

– Büszkék vagyunk arra, hogy 

a helyi kórház mind szakmailag, 

mind a betegek körében nagy el-

ismertségnek örvend. S bár mára 

állami fenntartású lett az intéz-

mény, de ez azon nem változtatott, 

hogy mindannyian úgy tekintünk 

rá, mint a nagykőrösiek kórhá-

zára. Nagyon örültünk, amikor 

megtudtuk, hogy idén hozzánk is 

ellátogat a Richter Egészségváros 

rendezvény, ami nagy segítség 

a helyieknek és a kórháznak is. 

A szervezésben mindannyian – 

Városháza, Kulturális Központ és 

Kórház is – részt veszünk.  Itt a 

Polgármesteri Hivatalban van az  

úgynevezett Polgármesteri Kabi-

net, amely kommunikációs segít-

séget kíván nyújtani abban, hogy 

minél többen értesüljenek a ren-

dezvényről és természetesen, mi-

nél többen részt is vegyenek rajta.

Richter Egészségváros 
Nagykőrösön
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Megtámadták és köpködték a református 
püspököt és a Zsinat világi elnökét

Rendőrök menekítettek ki há-
rom református egyházvezetőt 
az Országgyűlés keddi alakuló 
ülése után a Parlament elől.

Élő rendőrkordon vette körbe 
Szenn Pétert, a Horvátországi 
Református Keresztyén Kálvini 
Egyház püspökét, Huszár Pált, a 
Magyarországi Református Egy-
ház Zsinatának világi elnökét, és 
Gér Andrást, az egyház zsinati 
tanácsosát, hogy ép bőrrel hagy-
hassák el az Országház épületét. 
A református egyházi vezetők 
meghívott vendégként vettek 
részt az Országgyűlés alakuló 
ülésén május 8-án délelőtt.

„Nem vagytok magya-
rok! Szégyelljétek magatokat! 
Mocskos hazaárulók! Gyilko-
sok!” – ordították a kormány-
ellenes tüntetők a Parlamentnél.

A 76 éves egyetemi tanár, mű-
fordító Huszár Pált megviselték a 
történtek, erről is beszélt a refor-
matus.hu-nak, miután visszatért 
a zsinati székházba: „Először is 
hálás vagyok Istennek, hogy ép 
bőrrel megúsztuk. Közeledem 
a nyolcvan év felé, de még nem 
fordult elő soha, hogy készen-
léti rendőrök menekítsenek ki 
egy épületből. Már napokkal ez-
előtt lehetett olyan híreket hallani, 
hogy tüntetők megrohamozzák 
majd az Országházat, de amikor 
megérkeztünk, még csendes volt 
minden. Bezzeg, amikor haza-
indultunk volna, a feldühödött 
tüntetők megakadályozták, hogy 
békében távozzunk. A gazember-
től a csalóig mindennek lehord-

tak minket, de mi nem szóltunk 
vissza senkinek. Hála Istennek 
mellettem volt két fiatalember, 
Szenn Péter püspök úr, és Gér 
András zsinati tanácsos úr; össze-
kapaszkodtunk mind a hárman, 
és vigyáztak rám, nehogy fellökje-
nek. Közben a rendőrök utat nyi-
tottak nekünk, hogy elérhessük az 
autót, ami már várt ránk.”

„Nem szeretnék semmi rosz-
szat mondani a tüntetőkről 
– fogalmazott Huszár Pál –, de 
mintha arra játszottak volna, 
hogy kiprovokáljanak egy po-
font a rendőröktől. Az egyen-
ruhások viszont végig higgadtak 
maradtak, ezt köszönöm nekik. 
Sajnálom a történteket, ugyanis 
bent az Országházban ünnepi 
pillanatok tanúi voltunk, meg-
hallgattuk az eskütételt, de a kint 
ordítozó tüntetők hamar vissza-
rántottak minket a hétköznapok-
ba. Mindannyian méltatlannak 
éreztük a helyzetet, hiszen any-
nyi ocsmányságot zúdítottak 
ránk, anélkül, hogy tudták vol-
na, kik is vagyunk valójában. 
Ami viszont nagyon jól esett, 
hogy a teológus tanítványaim, 
látva a felvételeket az interneten, 
azonnal aggódva érdeklődtek a 
hogylétem felől. Most mindany-
nyian leckét kaptunk abból, hogy 
a demokrácia keretei között mi 
mindent meg lehet tenni.”

Gér András zsinati tanácsos a 
Parlamentből kilépve hiába pró-
bálta elmagyarázni a tüntetők-
nek, hogy ők nem politikusok, 
hanem meghívott vendégek, ez 

senkit nem hatott meg: „A tünte-
tők tovább pocskondiáztak, lök-
dösődtek és gúnyos megjegyzé-
seket tettek ránk. Szenn Péter 
püspök úr bocskait viselt, ez 
különösen irritált néhány tün-
tetőt, akik többször is megköp-
döstek minket.” Mint mondta, 
ez az egész atrocitás azért is volt 
fájó, mert „Huszár Pál egy idős, 
köztiszteletben álló egyházi ve-
zető, egyetemi tanár, aki mindig 
büszke volt a magyarságára és 

sokat tett az országért, valamint 
a református egyházért. Szenn 
Péter ötgyermekes édesapaként 
a horvátországi református ma-
gyarok lelki vezetője, aki sokat 
tesz azért, hogy a délvidéki ma-
gyarság megmaradhasson. Az 
inzultus végül úgy zárult, hogy 
Bogárdi Szabó István püspök 
úr taxival jött elénk, és rendőri 
biztosítás mellett elhagyhattuk 
a helyszínt.”

http://www.reformatus.hu

Immár 50. alkalommal rendezték 

meg a NAGYKŐRÖSI TARTÓ-

SÍTÓIPARI NAPOK TUDOMÁ-

NYOS TANÁCSKOZÁST, mely-

nek május 7-én és 8-án a Toldi 

Mik lós Élelmiszeripari Szakgimná-

zium, Szakközépiskola és Kollégium 

adott otthont. A tanácskozás szerve-

zői a MÉTE Tartósítóipari Szakosz-

tálya, a Mikrobiológiai – Biotech-

nológiai és Higiéniai Szakosztálya, 

valamint a Toldi Miklós Élelmiszer-

ipari Szakgimnázium, Szakközép-

iskola és Kollégium voltak.

A megnyitón Zsarnóczay Gabriel-

la, a MÉTE ügyvezető elnöke, Czira 

Szabolcs, Nagykőrös polgármestere, 

Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrár 

Innovációs Kutatóintézet főigazgató-

ja és Kisné Rózsa Ibolya, a Toldi Mik-

lós Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium isko-

laigazgatója köszöntötték a megjelen-

teket. A jubileumi évben a két napos 

rendezvény programjában egyaránt 

elhangoztak a fél évszázadról szóló 

megemlékező és a tartósítóipar ak-

tualitásairól szóló előadások. 

Zágráb Nándor is ott volt 
a tüntetők között…

Zágráb Nándor helyi Jobbik elnök a facebookon tette közzé, 
hogy ő is ott volt a tüntetők között.

Forrás: Zágráb Nándor facebook oldala
Horváth Tibor

50. alkalommal rendezték meg a tudományos tanácskozást
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AKCIÓS FIX TAKARÉK 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

FIX 7,99%-OS ÉVES 
KAMATTÓL¹

THM: 
9,16-17,13%*

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Akciós THM: 9,16%-17,13%

*Az akció 2018. április 3. és 2018. június 30. között befogadott Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az 
aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, 
amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az Akciós Fix Takarék Személyi 
Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a 
Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹Az 
akciós kamat elérésének feltétele a havi nettó 240 000 Ft, illetve a havi jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél 
hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi Kölcsön havi nettó 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával: 
hitelösszeg: 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; a hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fix; havi törlesztőrészlet: 60 994 Ft; 
a hitel teljes díja: 712 631 Ft; visszafizetendő teljes összeg: 3 712 631 Ft, THM: 9,16%.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 

Már 110 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával is igényelhető, a futamidő alatti változatlan törlesztőrészlettel.

www.patriatakarek.hu

Hirdetés Hirdetés

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

Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

Nyiri Húsbolt Kft.

NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00 

14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ! máj. 15–19.
Juhbeles virsli 1450,-/kg

Páros debreceni 1350,-/kg 
Lecsókolbász 790,-/kg

S. comb lapocka 930,-/kg

Házi szalámi 1490,-/db

M. gulyás hús 990,-/kg
2018. 05. 16-19-ig

Dr. Körtvélyesi Attila

alpolgármester 

1. számú választó-

kerületének települési 

képviselője fogadó-

órájának időpontja, hivatalos 

elfoglaltsága miatt, változik! 

Új időpont: 

2018. május 28. (hétfő), 13.00 óra

Helye: Nagykőrösi Polgármesteri 

Hivatal (Nagykőrös, Szabadság tér 

5. fsz. 13. szoba)

Minden érdeklődőt 

szeretettel vár!

FIGYELEM! 
Időpontváltozás!!!

NAGYKŐRÖSI VÍZIKÖZMŰ 
TÁRSULAT:

A támogatási összeg felosztása valamennyi, 
a támogatási szerződés megkötésének 

időpontjában nyilvántartásba vett társulati 
tag tekintetében megtörtént!

Dr. Czira Szabolcs 2018. április 4-én kelt levelében arra 

is kérte a Nagykőrösi Víziközmű Társulatot, hogy „a 

Víziközmű Társulat tájékoztassa az Önkormányzatot az 

558 millió forint jelenlegi helyzetéről, hogy az hogy áll a 

lakosság felé. Tájékoztassa az Önkormányzatot, hiszen 

a döntés, amikor mi utaltuk, úgy szólt, hogy az Önkor-

mányzatnak tájékoztatási kötelezettséggel rendelkezik.” – 

kérte írásban dr. Czira Szabolcs polgármester.

A Nagykőrösi Víziközmű Társulat április 26-án kelt 

válaszlevelében többek között arról is tájékoztatta a pol-

gármestert, hogy, szó szerint idézzük: „a támogatá-

si összeg felosztása valamennyi, a támogatási 

szerződés megkötésének időpontjában nyilván-

tartásba vett társulati tag tekintetében megtör-

tént.”  Továbbá azt is leírták levelükben, hogy „az érintett 

tagok víziközmű-társulati érdekeltségi hozzájárulás 

hátraléka miatt nem kifizethető, azonban felosztott és 

jóváírt támogatásrész beszámítására kizárólag a Társu-

lat elszámolási eljárása során kerülhet sor.”

Horváth Tibor
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Hirdetés

A nagykőrösi székhelyű 

dinamikusan fejlődő Pap-Agro  Kft. 

állást hirdet az alábbi munkakörökben:

Területi képviselő

Feltétel: – mezőgazdasági gépész technikusi végzettség vagy 

mezőgazdasági gépek értékesítésében szerzett tapasztalat
– felhasználói szintű stabil számítógépes ismeret; jó kommunikatív 
készség; jó üzleti érzék; egyéni és csapatban való munkavégzés; 
B kat. jogosítvány

 Előny:  – angol vagy német nyelvismeret; élő szakmai kapcsolat 

mezőgazdasági termelőkkel

 Amit kínálunk:  – versenyképes fi zetés; szakmai fejlődés; cég-

autó; cégtelefon, laptop; barátságos, családias munkakörnyezet; 

rugalmas munkabeosztás; plusz juttatások

*****

2 fő szervizes

Feltétel: – mezőgazdasági gépszerelői végzettség vagy mező-
gazdasági gépek (elsősorban munkagépek); szerelésében, javítá-
sában való jártasság; önálló és csoportos munkavégzés; jó prob-
lémamegoldó képesség; B kat. jogosítvány; rugalmasság; az új 
technikai megoldások és az elektronika irányi érdeklődés

 Amit kínálunk:  – versenyképes fi zetés; plusz juttatások; rugalmas 
munkabeosztás; cégtelefon; rendszeres képzések; magas szintű 
technikai feltételek biztosítása; barátságos, családias környezet

Fényképes önéletrajzokat a pap.lajos@pap-agro.eu 

címre várjuk! Bővebb info: Pap Lajos – ügyvezető igazgató 

tel: 0620/3344-328

Hirdetés

Elkészültek a Kinizsi székházának 
és parkolójának látványtervei

A Kinizsi FC vezetői írják: A 2018-

as év nagyszerűen indult klubunknál, 

hiszen az esztendő első hónapjában 

megkezdődtek a munkálatok és a tár-

gyalások, melynek eredményeként 

május legelején egy monumentális 

sportfejlesztési pályázatot nyújtott be 

egyesületünk. A Nagykőrösi Kinizsi FC 

vezetősége és Nagykőrös város vezetése 

közös tárgyalásokba kezdett januárban, 

melynek célja – az immár több mint 

60 éve érintetlen területünk – teljes 

megújítása volt. Hamar kiderült, hogy 

a célunk közös, ami így szól: „lendítsük 

fel a városi sportéletet és építsünk egy 

korszerű sportközpontot”.

A program első lépéseként a terület 

átfogó felmérése zajlott, (geodézia stb.) 

majd a munka – néhány hét elteltével – 

már az építészek tervezőasztalán folyta-

tódott. A 2018/2019-es sportfejlesztési 

programunkban így egy 21. század-

ban is korszerű, évtizedekig minden 

eddigi problémát megoldó épületet 

vizionáltunk, amely az egyesületen 
túl, az egész város számára sportköz-
pontként funkcionálhat majd. Az épí-
tészek profi koncepciós tervei után, pá-
lyázatunkba első ütemeként – a Magyar 
Labdarúgó Szövetséggel közösen meg-
álmodott – székházunk került, amely 
tartalmaz: 6 db öltözőt, masszázshelyi-
séget, orvosi szobát, sportbüfét, szer-
tárt, irodákat, tárgyalót, tetőteraszt, 
(ahonnan a mérkőzéseket is lehet néz-
ni) és egy rendezvénytermet is.

A főépület mellett, a terület többi 
részére is gondoltunk, így a pályázat-
ban helyet kapott a jelenlegi parkoló 
teljes felújítása, és a parkoló és a szék-

házat összekötő járdarendszer rend-

betétele is. Összességében ugyan még 

csak az út elején járunk, de a példátlan 

összefogásnak hála, bízunk benne, 

hogy egy olyan épület fog – remélhe-

tőleg sikeres – pályázatunk elbírálása 

után megvalósulni, amely az egész 

város sportéletét fogja fellendíteni 

és amire minden nagykőrösi büszke 

lesz!

  Hajrá Nagykőrös, 

  hajrá Kinizsi! 
(Fotó: Lovas Fülöp)
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Fantasztikus sportsiker! Erőemelő 
Magyar Bajnoka van Nagykőrösnek! 

Készül a Világbajnokságra!

Április utolsó hétvégéjének va-
lószínűleg a legnagyobb nagy-
kőrösi sportsikere az, hogy 
Szívós Ádám magyar bajnoki 
címet szerzett RAW Erőeme-
lésben, 74 kg-os kategóriában. 
A szép szereplés azért is kima-
gasló teljesítmény, mert mind-
ezt új országos fekvenyomó 
csúccsal érte el. Szerkesztősé-
günk és Olvasóink nevében is 
sok szeretettel gratulálunk Szí-
vós Ádámnak, a Marvel Team 
SE első RAW erőemelő bajnoká-
nak, akivel lapunk villáminterjút 
készített a nagyszerű eredmény 
apropóján.

Középiskolás korában, 16 
évesen kezdett el foglalkoz-
ni konditermi edzéssel, ekkor 
még csak az volt a célja, hogy 
„izmosodjon” és erősödjön. Így 
kisebb- nagyobb lendülettel el-
kezdte látogatni az Arany János 
Református Gimnázium kondi-
termét osztálytársakkal és bará-
tokkal. 

„Ahogy teltek az évek, egy-
re fontosabbá vált a konditermi 
edzés az életemben, és mostan-
ra már az életvitelem része lett. 
Nem is tudnám már enélkül el-
képzelni az életem, hiszen 7 éves 
korom óta mindig sportoltam 
valamit. Versenyzéssel két és fél 
éve foglalkozom, akkor vettem 
részt az első országos fekvenyo-
mó megmérettetésemen,  ahol 
bronzérmet szereztem. A kez-
detektől a Petőfi Fitness-ben, 
családias hangulatban, segítő-
kész edzőtársakkal készülhetek 
fel, akikről elmondhatom, hogy 
mostanra a barátaim is lettek.  

Ami a jövőt illeti, egyet-
len egy dátum lebeg a szemem 
előtt, hiszen az a megtiszteltetés 
ért, hogy eredményeimmel el-
értem, hogy május 19-én részt 
vehetek a fekvenyomó világ-
bajnokságon, a 74 kilogram-
mos súlycsoportban. Mivel a 
nemzetközi mezőny nagyon 
erős, ezért az elsődleges célom 
a tisztes helytállás és a saját 
magam elé kitűzött súly tel-
jesítése. Ha ezek sikerülnek, 
akkor már helyezéstől függet-
lenül egy elégedett mosollyal 
az arcomon utazhatok haza a 
finnországi fekvenyomó világ-
bajnokságról.

Hosszabb távú terveim közt 
szerepel, hogy a jövőre nézve 
igyekszem majd minél több ver-
senyen részt venni. Különösen 
azért, mert mostanra már nem 
csak a fekvenyomás, hanem 
maga az erőemelés minden 
fajtája is magával ragadott. A 
hétvégén kiderült, hogy nem is 
eredménytelenül történt velem 
mindez. Ami még jobban biza-
kodásra ad okot a jövőre nézve 
az az, hogy az első összetett erő-
emelő (guggolás, fekvenyomás, 
felhúzás) versenyem volt. 

A mostani sikeremmel 
együtt két országos fekvenyo-
mó 3. helyem van, háromszor 
lettem első fekvenyomásban. 
Felhúzásban van egy negyedik 
helyem, és az év legrangosabb 
hazai versenyén most szerez-
tem az összetett erőemelő első 
helyet. Mindezek után úgy 
gondolom, hogy olyan motivá-
ciót kaptam, amilyen még sosem 

volt. Így most nyáron 
tarthatok egy kis „pihe-
nőt”, aztán majd meg-
kezdem a felkészülést az 
őszi versenyszezonra.

 Hogy miért is ér-

demes ezzel a sport-

ággal foglalkozni?
Minden sportágnak 

megvan a maga szépsége, így 
az erőemelésnek is. Azt hiszem, 
hogy az embert már az első pil-
lanattól kezdve magával ragadja, 
ha van affinitása ehhez a sport-
hoz. Nagyon felemelő érzés lehet 
az egyre nagyobb súlyok mozga-
tása, még akkor is, ha nincsenek 
valakinek versenyzési szándékai. 

Ez egy „amatőr” sportágnak 
számít, hiszen szinte minden-
ki munka mellett „műveli” ezt 
világszerte. Így bárkinek, aki-
nek tehetsége van hozzá, nor-
mál mennyiségű szabadidő 
ráfordítása mellett elég szép 
eredményeket érhet el, ha meg-
felelő kitartás és a sport iránti 
alázat párosul mellé. Másrészt, 
ami még fontos, hogy nem kell 
és nem is szabad kisgyermek-
korban elkezdeni ezt a sportot, 
más sportágakkal ellenétben. Ha 
valaki úgy érzi, hogy felnőttfejjel 
valamiben szeretné kipróbálni 
magát, vagy versenyezni szeret-
ne, akkor érdemes ebbe bele-
vágni, mert nagyon jó választás 
lehet. 

Saját tapasztalatom az, hogy 
annyi elismerést és gratulációt 
kap az ember, nem csak család-
tagoktól és barátoktól, hanem 
ismeretlen emberektől is, ami 

büszkeséggel tölt el. Nagyon jó 

érzés, hogy elismerik azt, amit 

csinálsz, és amit elértél. Úgy ér-

zem, hogy mindenki, aki akár 

csak egy edzést is végig csinált 

velem, már az eredményeim ré-

sze. Ezek közül volt, akivel hosz-

szabb időn keresztül segítettük 

és segíteni is fogjuk egymást az 

edzéseken. Köszönöm nekik, 

hogy mellettem voltak és mellet-

tem lesznek a jövőben is. Köszö-

nöm Berke Lórántnak is, hiszen 

Ő az, aki lehetővé tette nekem a 

versenyzést a Marvel Team Sport 

Egyesületnél, és persze végül, de 

nem utolsó sorban köszönet 

azoknak, akik gratulációikkal 

és biztatásukkal arra ösztö-

nöznek, hogy folytassam, amit 

elkezdtem, és még nagyobb 

alázattal és erőbedobással hajt-

sak végre minden edzést és ver-

senyt, amelyen részt veszek.” 

– mondta el lapunknak Szívós 

Ádám.

 Eredmények: 

 Fekvenyomás: 157,5 kg 

 Felhúzás: 220 kg 

 Guggolás: 137,5 kg 

LV
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Hirdetés

Orvosi ügyelet telefonszáma: 

53/350-377
GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2018. május 7-től

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

2018. május 14-től 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 28.  

Tel.: 53/552-134

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, mivel 

az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér

2018. május 12-13-án

DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5. 

Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50

2018. május 19-20-án

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. 

Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40 

Hirdetés

 Tűz keletkezett egy csalá-
di ház kazánhelyiségében 
szombaton hajnalban Nagy-
kőrösön, a Vágóhíd utcában. 
A tűz átterjedt egy fodrász-
üzletre is, személyi sérülés 
nem történt. A nagykőrösi 
önkormányzati és a ceglédi hi-
vatásos tűzoltók két vízsugár 
segítségével oltották el a lán-
gokat, majd vizsgálták és szel-
lőztették át a füsttel telítődött 
épületet. 

Fotó: PMKI Cegléd HTP

KAZÁNHELYISÉG ÉS FODRÁSZÜZLET 
LÁNGOLT NAGYKŐRÖSÖN

Munkahelyéről lopott

A Nagykőrösi Rendőrkapi-

tányság vádemelési javaslattal 

fejezte be a nyomozást.

Lopás vétség elkövetésének 

meg  ala po zott gyanúja miatt foly-

ta tott eljárást a Nagykőrösi Rend-

őr ka pitányság Bűnügyi Osztálya 

V. István 53 éves ceglédi lakos 

ellen.

A rendelkezésre álló adatok 
szerint a férfi megalapozottan 
gyanúsítható azzal, hogy mun-
káltatója, egy nagykőrösi KFT 
sérelmére 2017. augusztus és 
szeptember hónapokban kisebb 
értékre elkövetett lopás vétségét 
követte el. A rendelkezésre álló 
adatok szerint V. István az üze-
mi terület irodájába bemenve a 
zárt állapotban lévő pénzszek-

rényből eltulajdonított több al-
kalommal összesen 450.000,- Ft 
készpénzt. 

A Nagykőrösi Rendőrkapi-
tányság  kisebb értékre elkövetett  
lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt V. István ellen be-
fejezte a nyomozást és az ügyben 
keletkezett iratokat vádemelési 
javaslattal megküldte a Nagykő-
rösi Járási Ügyészségnek. 

SZIRÉNA

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság híreit kövesse nyomon a 

www.nagykorosma.hu oldalon, és az 

Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook közösségi oldalain!
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A KÖZÖS ÖSSZEFOGÁS EREJE
SEGÍTENI JÓ…

Adományt gyűjtöttek a Nagycsa-

ládosok Országos Egyesülete és a 

Kőrös Környéki Nagycsaládosok 

Egyesülete összefogva, „A Gene-

rációk közötti szolidaritás napja”

alkalmából március 27-28-án, 

Kecskeméten, a CBA Malom-

központ üzletében. Ezúton sze-

retnénk megköszönni azoknak, 

akik az Idősekért tettek valamit 

a kosarunkba. Az összegyűjtött 

adományok kiosztásra kerültek 

a Kocséron és Nagykőrösön élő 

időskorúak számára. Köszönet 

minden adományozónak.

Kőrös Környéki 

Nagycsaládosok Egyesülete

A Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete közösségi oldalán ol-

vasható, hogy az ország minden 

pontján gyűjtötték az élelmisze-

reket, Mezőberénytől Érdig, Kecs-

keméttől Debrecenig, Győrtől 

Budapestig a CBA-val közös ak-

cióban. 18 helyszínen kb. 2800 

kg adomány gyűlt össze. 

  Tekintsék meg kép-

galériánkat az Önkor-

mányzati Hírek  Nagykő-

rös facebook oldalán! 

2018. május 10.; 11.; 12.; 13.

15 óra  Nyúl Péter (színes, szinkronizált, ausztrál-amerikai 
családi animációs film)

17 óra Taxi 5 (színes, szinkronizált, francia akciófilm)
19 óra Hang nélkül (színes, szinkronizált, amerikai thriller)

2018. május 14.

17 óra Taxi 5 (színes, szinkronizált, francia akciófilm)

19 óra Hang nélkül (színes, szinkronizált, amerikai thriller)

2018. május 15.

17 óra Taxi 5 (színes, szinkronizált, francia akciófilm)
19 óra  Deadpool 2 (színes, szinkronizált, amerikai 

akció-vígjáték)

2018. május 17.; 18.; 19.; 20.

15 óra  Jönnek a Kacsák (színes, szinkronizált, amerikai-kínai 
animációs film)

17 óra  Igaz Történet Alapján (színes, feliratos, 
francia-lengyel-belga thriller) 

19 óra  Deadpool 2 (színes, szinkronizált, amerikai 
akció-vígjáték)

További információ 

a www.korosikultura.hu honlapon, 

a Kőrös Art Mozi menüpont alatt, 

vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt! 

Online jegyfoglalás: 

artmozi.korosikultura.hu 

M Ű S O R

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

Hirdetés
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MERCEDES-BENZ KUPA
Az elmúlt vasárnap Kecske-
méten rendezték meg a Mer-
cedes-Benz Kupa   diák  után-
pótlás versenyt, melyen a 
Kő  rös Judo SE versenyzői is 
sző nyeg re léptek. A megméret-
te tés nek a volt városi uszoda 
helyén kialakított Kosárlabda 
Aka dé mia adott helyet, így a 
spor to lók remek környezetben 
száll hat tak harcba az érmekért, 
helye zé sek ért. Kettő nagykő-
rösi aranyérem született, Bagó 
Bog lárka és Barta Gábor nem 
ta lált legyőzőre.  Barta Gábor 
egyéb ként itt szerezte meg 
ver seny zői pályafutása 60. (!) 
arany érmét, ami igazán pá-
rat lan teljesítmény. Ezüstér-
met szereztek Ragó Noémi és 
Zsarnai Zsolt, akik szintén 
jó teljesítményt mutattak, de 
azért maradt egy kis hiányér-
zet, mert egy kicsit több oda-
figyeléssel a legfényesebb ér-
met is megszerezhették volna. 
Ugyanez igaz a bronzérmet 

szerző Budai Gáborra és Török Csa-
bára is, akik egyébként szintén szépen 
versenyeztek. Szintén bronzérmet szer-
zett Kovács Péter, aki nemrég ismer-
kedett meg a versenyzéssel. Testvére 
Kovács Ádám épp, hogy lecsúszott az 
éremről, az ötödik helyen végzett. Még 
neki is szoknia kell a versenyek kiéle-
zett légkörét. Szintén ötödik helyen 
végzett Kürtösi Ádám, aki sérülése mi-
att idő előtt volt kénytelen kiszállni a 
küzdelmekből. A hat megszerzett érem 
ellenére a csapatversenyben nem sike-
rült labdába rúgni. A Kőrös Judo SE 
a középmezőnyben végzett. A nagy-
kőrösiek közül Hajdú Eszter volt még 
érintett ezen a hétvégén, aki ifjúsági 
Európa Kupán lépett szőnyegre Kolozs-
várott. Sajnos egy vesztes mérkőzést 
követően kiesett, így helyezetlenül zárt 
a nemzetközi mezőnyben. 

Az egyesület arra kéri szimpatizán-

sait, hogy aki tehet, rendelkezzen 

számára adója 1 százalékáról. 

Adószám 18677241-1-13.

KŐRÖS JUDO SE  

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Felnőttkönyvtár: Nagykőrös, Széchenyi tér 6. Tel.: 06/53-351-016;

e-mail: konyvtar@korosikultura.hu

Gyermekkönyvtár: Nagykőrös, Jókai utca 10. Tel.: 06/53-351-849;

e-mail:gyermekkonyvtar@korosikultura.hu

www.korosikultura.hu
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 A tervezett időpontok: 2018. július 2-6-ig, 

illetve július 9-13-ig. 
 Helye: Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola, Nagykőrös, Vadas u. 2. 

Táborvezető: Patkós Győző 

 Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 

 Tel.: 06/ 30 855-55-76  

Rögbi: Európa-bajnoki 
bronzérem

Városunkat és sportegyesüle-
tünket hét nagykőrösi tojáslab-
dás képviselte az április 21. és 28. 
között rendezett zágrábi Junior 
Rögbi Európa-bajnokságon. 

Hatalmas elismerés és meg-
tiszteltetés, hogy a csapatkapi-
tányi pozícióra Perlaki Mártont 
kérte fel a Magyar Rögbi Szö-
vetség szakvezetése. A nagy-

kőrösi kapitány vezetése alatt, 
a nemzeti csapat egy hét alatt 
három rendkívül erőt próbáló 
mérkőzést játszott a horvát fő-
városban. 

Az első mérkőzést Bulgária 
korosztályos gárdája ellen vívta 
a nemzeti különítmény, fölényes 
sikert aratva. ( Eredmény: HUN 
57 – 0 BUL) A magyar együttes 

57 pontjából 20 pontot szerzett 
nagykőrösi játékos: Nagyszom-
bati Zoltán (5); Perlaki Márton 
(5); Caiezza Márió (5); Szőke 
Szabolcs (5). 

A második összecsapásra 
Szlovákia válogatottja ellen ke-
rült sor, szerdán. A győzelem itt 
sem maradt el (Eredmény: HUN 
31 – 15 SLK), ahogyan a nagy-

kőrösi pontszerzés sem: Perlaki 
Márton (5); Király Kevin (5). 

Sajnos hiába a két győztes mér-
kőzés, csapatunk pontversenyben 
alulmaradt. Két mérkőzéssel a 
hátuk mögött és veretlenül áll-
tak pályára szombaton a magyar 
játékosok Moldávia együttese 
ellen, a harmadik mérkőzésen 
a bronzéremért folytatott harc-
ban, ismét sikerrel. (Eredmény: 
HUN 41 – 5 MLD) Ezúttal Caiez-
za Márió (10) pontszerzéseinek 
örülhetett egyesületünk. 

Az aranyéremért és a hatal-
mas kontinens kupáért Horvát-
ország és Izrael küzdött meg 
egymással. 

Hazai pályán és közönség 
előtt ünnepelhették győzelmü-
ket a horvát fiatalok. 

A Honfoglalók Rugby Club 
és Törpi Rögbi Utánpótlás Mű-
hely Sportegyesületet képvise-
lők névsora: Perlaki Márton (c); 
Caiezza Márió; Szőke Szabolcs; 
Nagyszombati Zoltán; Szentpé-
teri Levente; Nyerges Ádám; Ki-
rály Kevin. 

Gratulálunk a magyar csa-
patnak és a kiválóan szereplő 
nagykőrösi Honfoglalóknak! 

Honfoglalók Rugby Club 
és Törpi Rögbi Utánpótlás 

Műhely SE 

TŰZZOMÁNC TÁBOR A PETŐFIBEN
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