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A héten elindult az új tanév a 

nagykőrösi iskolákban is. 

Az Arany János Református 

Gimnázium, Szakgimnázium 

és Kollégium tanévnyitó ün-

nepségére 2018. szeptember 

2-án került sor a Református 

Templomban. Dr. Cziráné dr. 

Kőházi-Kis Tímea igazgató is 

köszöntötte a diákokat, tanáro-

kat egyaránt. Az istentiszteleten 
Sípos Péter István intézményi 
lelkipásztor szolgált. Az új ta-
nulók között köszönthettük Be-
rei Mózes Józsefet is, becenevén 
Pepét, Zsuffa Tünde igen közis-
mert író fiát. Pepe Ausztriában 
nevelkedett, a műkorcsolya a 
szenvedélye, többszörös osztrák 
bajnok. Most hazatértek Ma-
gyarországra, a továbbiakban 
magyar színekben indul majd a 
megmérettetéseken, valamint a 
nagykőrösi Arany János Refor-
mátus Gimnázium 9. c osztá-
lyában folytatja tanulmányait. 

Az írónőt és fiát dr. Czira 
Szabolcs polgármester is kö-
szöntötte, Pepével készült in-
terjúnkat lapunk 11. oldalán 
olvashatják!
Szeptember 3-án reggel tartot-
ták a Nagykőrösi Petőfi Sándor 

Általános Iskola tanévnyitó ün-

nepségét, ahol köszöntőbeszédet 

mondott az intézmény új vezető-

je, Utasi Eszter, aki megnyitotta 

az új tanévet, majd elmondta 

gondolatait Földi László, vá-

lasztókörzetünk országgyűlési 

képviselője is, aki boldog új tan-

évet kívánt a fiataloknak és a ta-

nároknak. Az ünnepi rendezvé-

nyen részt vett az önkormányzat 

képviseletében dr. Körtvélyesi 

Attila alpolgármester, valamint 

Szabóné Irházi Zsuzsanna, az 

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sport Bizottság elnöke is. Továb-

bi részletek lapunk 9. oldalán!

MINDEN DIÁKNAK, 

PEDAGÓGUSNAK, SZÜLŐNEK 

SIKERES, KELLEMES 

ÉS HASZNOS TANÉVET 

KÍVÁNUNK!

Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium 

és Kollégium tanévnyitó ünnepsége

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola 

tanévnyitó ünnepsége

Dr. Czira Szabolcs polgármester és Dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis Tímea igazga-

tó is köszöntötte  Zsuffa Tünde írót és osztrák bajnok fiát, Pepét, 

aki a nagykőrösi gimnázium 9. c osztályában folytatja tanulmányait

FOLYTATJUK!
Összefogással épülnek
új utak Nagykőrösön!

Kezdődhet az útépítés a Temetőhegyi városrészen

Munkaterület átadó szeptember 10-én

Részletek lapunk 16. oldalán! 

SIKERES TANÉVET!
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 Ellenzéki hazugsággyár –
Kiderült: álhír volt a nagykőrösi 

„fideszes pedofil-ügy”
Bűncselekmény hiányában meg-

szün tet te a nyomozást a rend-

őr ség abban az állítólagos „pe-

do fil- ügy ben”, amely miatt az 

ellenzéki média deresre hú zott 

egy nagykőrösi fideszes képvi-

selőt még a választá sok előtt. 

Bebizonyosodott: egyet len szó 

sem volt igaz a tör té net ből, de 

a balliberális fakenews- gyárak 

vir tuálisan meg lin csel ték a 

kor mány párti po li ti kust – a 

nyo mo zás lezárá sá ról viszont 

ter mésze te sen „el fe lej tet tek” be-

számolni. Ha ma rosan komoly 

kár térítési perek indulhatnak 

ellenük…

Januárban a teljes balliberális 

médiaflotta címlapon tálalta a 

„szenzációt”, miszerint pedofí-

lia „gyanújába” keveredett egy 

nagykőrösi fideszes önkormány-

zati képviselő, a helyi kollégium 

egyik nevelőtanára, aki egy felje-

lentés szerint szexuális viszony-

ba került 12-13 éves leány tanít-

ványával.

Látható, hogy nemcsak a 

balliberális szennysajtó, hanem 

a magukat komolynak gondoló 

ballib álhírgyárak is beletették a 

címbe a „pedofil” és a „fideszes” 

szót, hogy a legfontosabb üze-

net mindenképpen célba érjen 

azoknál is, akik csak a címeket 

olvassák. Magukban a cikkek-

ben legtöbbjük az „érintett” po-

litikus, Kiss Attila Csaba nevét 

is leírta. Sőt, akadt, amelyik az 

állítólagos áldozat nevét is nyil-

vánosságra hozta, ami már tény-

leg a minősített aljasság esete. 

Hogy ki tette a feljelentést, azt 

máig nem tudni, mindenesetre 

a „komoly, névtelen feljelen-

tés” alapján a Pest Megyei Ren-

dőr-főkapitányság nyomozást 

rendelt el szexuális visszaélés 

bűntette miatt. A rendőrség 

már akkor közölte, hogy az el-

járás ismeretlen elkövető ellen 

folyik, nincs gyanúsított – ennek 

ellenére a ballib fakenews-gyá-

rak gátlástalanul, már címeikben 

azt hazudták, hogy a fideszes 

képviselő „gyanúba” keveredett, 

„gyanúsított” lett.

JOBBIK VITTE A PÁLMÁT 

A HAZUDOZÁSBAN

Az egész pedofil-históri-

át a Jobbik és médiagépeze-

te (N1TV, Alfahír, Zsúrpubi, 

mno.hu) gerjesztette a leghan-

gosabban. Az N1TV helyszíni 

riportot is készített a „ször-

nyű” esetről. Volner János, a 

Jobbik helyi tótumfaktuma 

pedig Facebook-bejegyzésben 

hüledezett. Rácsavarodtak a 

témára a Jobbik helyi „civiljei”, 

a Jobb Nagykőrösért Egyesü-

let, amelynek elnöke, Ábra-

hám Tibor 1990 és 1998 között 

SZDSZ-es országgyűlési képvi-

selő volt, az ő lánya pedig Ábra-

hám Edit, aki tavaly ősszel az-

zal fenyegette meg Nagykőrös 

fideszes polgármesterét, Czira 

Szabolcsot és társait, hogy lóg-

ni fognak a bitófán.

A PestiSrácok.hu kíváncsi 

volt, mi lett a „pedofil-ügy” sor-

sa, ezért a napokban kérdése-

ket tettünk föl a rendőrségnek. 

A Pest Megyei Rendőr-főkapi-

tányság pedig arról tájékoztatott, 

hogy a nyomozást április 17-én 

bűncselekmény hiányában meg-

szüntették. Portálunk informá-

ciói szerint az ügyben tanúként 

kihallgatták az állítólagos áldoza-

tot (aki az álhírekkel ellentétben 

nem 12-13 éves, hanem szeptem-

berben lesz 17), és ő elmondta: 

nem került intim kapcsolatba 

nevelőtanárával, semmilyen sé-

relem, zaklatás nem érte őt, min-

den erről szóló sajtóhír hazugság. 

Így tehát nem meglepő, hogy a 

nyomozást lezárták. Micsoda 

meglepetés, hogy a pedofilozó 

sajtó ingerküszöbét a nyomozás 

lezárása már nem érte el, arról 

eddig egy sort sem írtak… (…)

A teljes cikket elolvashat-

ják a PestiSRácok.hu inter-

netes híroldalon, itt: https://

pestisracok.hu/ellenzeki-ha-

z u g s a g g y a r - k i d e r u l t - a l -

hir-volt-a-nagykorosi-fide-

szes-pedofil-ugy/

Pilhál Tamás/PestiSrácok.hu

KOMMENTEK A PESTISRÁCOK 

FACEBOOK OLDALÁRÓL

T. Antal: „Na libsik lehet kinyitni a pénztárcákat és fizetni. 

Főleg ennek a Volner gyereknek lesz kellemetlen. Azt hitték a 

kamu hírekkel majd elpártolnak a Fidesztől az emberek, igaz 

ekkor még szó sem volt újabb kétharmadról, így okkal remény-

kedhettek hogy beveszik az emberek a hazugságot, de így lega-

lább meglesz a 4. kétharmad 2022-ben.”

K. András: „Kötelezni az összes lejárató orgánumot,első helyen 

ki emelve ahogy annak idején,a lejártáskor tették,bocsánat ké-

résükkel együtt a helyre igazítást!!!!!!!”

H. Anna: „Aljas banda. Még kell őket büntetni.”

B. Zoltán: „Hajrá! Legyen meg a kiérdemelt büntijük!”

Á. András: „Íme egy újabb példája annak, hogy a liberálnyikok 

kanálismédiája mekkora Fake News gyár, az összes. Egy szavu-

kat nem szabad elhinni, készíthetik a pénztárcájukat, remélem 

jó sok lóvét leakaszt róluk a fideszes képviselő!”

(További kommenteket olvashat a PestiSrácok.hu facebook 

oldalán. A kommentek nem feltétlenül tükrözik az 

Önkormányzati Hírek Szerkesztőbizottságának álláspontját).

Gyász
Mocsai Pál /Postás/(1922)

Szőke József (1933)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Id. Szakál József
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. 

A gyászoló család
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Téli rezsicsökkentés
MÁR 640-EN ADTÁK LE AZ IGÉNYBEJELENTÔ NYILATKOZATOT!

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

 ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi székhelyű széles 

termékskálával rendelkező 

gépgyártó vállalathoz keresünk 

CAD szoftvereket 

használni tudó kezdő vagy 

gyakorlattal rendelkező 

tervező gépészmérnök végzett-

ségű  munkatársat. 

Önéletrajzokat az 

agisz@agisz.hu-ra  várjuk. 

Továbbá felvételre keresünk 

lakatos szakmunkást. 

Jelentkezni az 53/550-280-as 

telefonszámon lehet.

Hirdetés

Már 640-en adták le a téli rezsi-

csökkentéssel kapcsolatos igény-

bejelentő nyilatkozatot 2018. 

szeptember 3-i összesített infor-

mációk szerint. Ha Ön még nem 

tette meg, akkor 2018. október 

15-ig (hétfő) megteheti, a nyi-

latkozat elérhető a városi hon-

lapon, valamint a Nagykőrösi 

Polgármesteri Hivatal portaszol-

gálatain. A kitöltött nyilatkozatot a 

Nagykőrös, Szabadság tér 5. szám 

alatt fsz. 9. és 10. számú iktató he-

lyiségeiben adhatja le ügyfélfoga-

dási időben. 

Figyelem, akik már meg-

vették a téli tüzelőt, azok is 

adják be az igénybejelentő 

lapot! A téli rezsicsökkentésben 

korábban nem részesült, a vezeté-

kes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-

tőanyagot felhasználó háztartások 

egyszeri természetbeni támogatás-

ban részesülnek. Ön választhatja 

ki, hogy tűzifa, szén, propán-bu-

tán palackos, vagy tartályos gáz, 

fűtőolaj, brikett vagy pellet legyen 

a juttatás formája. Ezt az igénybe-

jelentő lapon kell aláhúznia. Te-

hát semmi baj, ha már megvette a 

téli tüzelőt, attól még nyugodtan 

adja be igényét, ha egyébként jo-

gosult a támogatásra.  

További fontos információ, 

hogy a külterületeken élők ebben 

is számíthatnak a mezőőri szolgá-

latra, ha vezetékes gáz- vagy távfű-

téstől eltérő fűtőanyagot használ, 

akkor jelezze a mezőőröknek és 

felkeresik önt az igénybejelentő 

lappal. Az I. sz. működési terüle-

ten lakók (Kecskeméti és a Ceglédi 

úttól jobbra eső terület) forduljon 

bizalommal Sipos László (06-

20/543-2523) mezőőrhöz, a II. sz. 

működési területen lakók pedig 

(Kecskeméti és a Ceglédi úttól 

balra eső terület) Kenyeres Balázs 

(06-20/348-0921) mezőőrhöz. Ha 

Ön külterületen él, nem vette még 

igénybe a téli rezsicsökkentést és 

az igénybejelentő nyilatkozatot 

sem adta le, akkor mindenképpen 

keresse a mezőőröket és segítenek.

Horváth Tibor
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Szerintem…
Szükséges a piaccsarnok – támogatják az őstermelők is

A nagykőrösiek egy emberként álltak a Nagykőrösi Piac felújítása mellé, teljes mértékű támogatást élvez a projekt. Egyedül a Jobbik 
támadja a beruházást, de ők mindent támadnak, ami jó a városnak, így tőlük nem is várhatunk semmi mást. Szerencsére a józan több-
ség a csarnoképítés mielőbbi megvalósítása mellett áll, hiszen nemcsak esztétikailag újul meg a környék, de télen, esőben is kényelmes 
vásárlási körülmények fogadják a kilátogató kőrösieket. Az őstermelőkkel beszélgettem a héten és elmondták, hogy mennyire örülnek 
a fejlesztésnek.

Barta Gyuláné: „Nagykőrösi őstermelő va-
gyok és már jó pár éve árulok itt, a nagykő-
rösi piacon. Már akkor is itt voltam, amikor 
ez a része a piacnak korábban megújult és ez 
is nagyon jó lett, mert nem ázunk. A csar-
nok is jó, szükséges, mert télen is fogadja a 
vásárlókat. Eddig áztak-fáztak a vásárlók, 
nem olyan kellemes várakozni télen, esőben. 
Örülök, hogy ez is megoldódik a piac fej-
lesztésével és az is jó, hogy a környező utak 
megújulhatnak.”

Tóth Ambrus: „Annak örülünk, hogy meg-
újul a piac, de jobb lett volna holtszezonban 
csinálni. Várjuk, hogy minél hamarabb be-
fejezzék a felújítást. Továbbra is tervezzük, 
hogy maradunk és árusítunk. 100%-osan 
egyetértek a csarnokkal, nagyon szükséges, 
kell. Az áru minősége is jobban megmarad, 
nem fagy el, ez eladónak és vevőnek is szük-
séges. Nyugdíjasok vagyunk, nagykőrösiek 
és három éve árulunk itt a piacon. Minden 
saját termelésünk, nálam lehet kapni paradi-
csomot, krumplit, zöldségfélét, hagymát, de 
gyümölcsöket is árulunk, ugyanis van több 
mint egy holdnyi kertünk és azt művelget-
jük. Nagyon jó lesz, hogy a városi fenntartá-
sú utak is megújulnak, nehézkes beszállítani 
az árut.”

Tóth Ambrusné: „Már 20 éve itt árulok a 
nagykőrösi piacon, én magam is őstermelő 
vagyok. Reméljük, hogy ez a fejlesztés minél 
hamarabb elkészül, szép és kulturált kör-
nyéken fogunk ezentúl árulni mi is. Hát itt 
borzalmas volt már a járda, számtalanszor 
leborult a kis kocsiról az áru, így nagyon 
örülünk ezért is, hogy ez változik. Az út is 
nagyon fontos, hiszen a környékbeli útsza-
kaszok rossz állapotban vannak már. Jó lesz 
a fedett csarnoképület is, örülünk annak is. 
Én virágot, zöldséget, gyümölcsöt árulok, 
én nagykőrösi őstermelő vagyok. Már az is 
jó volt, hogy ez az őstermelői rész korábban 
megújult, megszépült, itt ugye már ismerjük 
egymást, a megszokott személyek vannak.”

Horváth Tibor

Valóban sokat kellett rá várni, de megér-

te, egy életre szóló ajándékot kapott a vá-

lasztókörzet a Belügyminisztériumtól és 

az önkormányzattól. Az Október 23. tér, 

a Kárász utca és a Gát utca aszfaltozása 

már nagyon szükséges volt, most ott járva 

egyből szemet üt a változás, láthatóan és 

érezhetően szuper lett, jó rajta közleked-

ni. Megkérdeztük Pallagi Farsang Beátát, 

hogy ő milyennek látja az útfelújítás után a 

városrészt. „Annak nagyon örülünk, hogy 

elkészült, viszont 6 hétig kellett a bójákat 

kerülgetnünk. Amúgy nagyon örülünk 

neki, hogy kész van. Nagyon ráfért már 

a felújítás, mert folyamatosan tele volt 

kátyúkkal és gödrökkel az út. Autóval 

járunk legfőképpen, így annak örülök, 

hogy elkészült, nagyon jó, csak ezek a bó-

ják okoztak problémát. Már 7 éve lakunk 

itt, látjuk azért a fejlődést.” – nyilatkozta 

lapunknak Pallagi Farsang Beáta.

Horváth Tibor

Szerintem…
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Nyilván emlékeznek még, hogy korábban 
nyilvánosan egymás barátjának nevezte 
magát Ábrahám Tibor, a bíróság által is 
kimondottan „bukott vezető”, volt SZDSZ-
es képviselő és Volner János Jobbikos or-
szággyűlési képviselő, aki országos poli-
tikusként annyira nem volt tisztában a 
nagykőrösi politikával, hogy azt állította 
kampányújságjában, hogy 2014-ben a Job-
bik indított polgármester-jelöltet Nagykő-
rösön, pedig NEM. Úgy tűnik, ez a perzselő, 

izzó és természeténél fogva őszinte barátság 
már a múlté, itt már a lenyugvó napnak sincs 
ereje. Nagyon úgy tűnik, hogy Zágráb és Vol-
ner a háttérbe tolta Ábrahámot, erre enged 
következtetni, hogy a választás óta egyetlen 
közös fénykép nem készült Ábrahámról és 
Volnerről. Zágrábhoz is csak azután látoga-
tott el, hogy többször megírtuk: kerüli őt. 
Most találkozott Zágráb és Volner (több 
mint 4 hónappal a választás után!!!), az 
egyik fagyizónál készült róluk egy kép. 

Ábrahám doktor azonban itt sem tűnik fel. 
Nem hívták meg? Kerülik őt? Vagy ő kerüli 
Zágrábékat? Vagy ő készítette a fotót, már 
csak arra kell nekik? Mindenesetre az tény, 
hogy Ábrahám úgy tűnik, hogy Zágráb má-
sodhegedűse lesz, kell valaki, akivel majd a 
jövő évi választások előtt látványosan ösz-
sze lehet fogni, erre kell a Jobbiknak a Jobb 
Nagykőrösért. Ez átlátszó trükk, de nem baj, 
próbálkozzanak csak. 

Egyértelmű az is, hogy Zágráb rémisztő-
en ügyesen manipulál, először Ábrahámot 
vette maga mellé, vele ígértette be, mint 
gazdasági szakértővel az új nagykőrösi 
konzervgyárat. Majd következett Lász-
ló Ferenc helyi MSZP vezető, akivel saját 
pártpolitikai céljaira, Volner János részére 
gyűjtetett aláírásokat a csatornaügyben. 
László pedig, mint egy lelkes kisdobos ve-
zényszóra gyűjtötte is, személyes adatok 
ide, Jobbik oda... Utána Volner Jánost „etet-
te be” azzal, hogy itt – most nem ér nevetni – 
„verhetetlen választási szövetség jött létre”. 
Láss csodát, úgy elverték Volnert, hogy azóta 
se tudja az Európai Parlamentbe menjen-e 
ki vagy inkább átvegye a Jobbik vezetését. 
Hogy kiket és meddig tud még megvezet-
ni Zágráb, azt majd az idő eldönti, minden 
esetre rossz bizonyítványt állít ki azokról, 
akik hagyják magukat. Úgy tűnik, új hal 
akadt Zágráb horgára, Suba Lajos ex-tor-
natanár-iskolaigazgató cuppant rá a Zágráb 
által bedobott csalira és ezzel nyíltan odaállt 
a Jobbik mellé. Természetesen jogában áll, 
érezte, hogy nem lehet két lovat egyszerre 
megülni, majd kiderül, hogy a ló, amit vá-
lasztott, meddig bírja…

Horváth Tibor

ÁBRAHÁM MÁR NEM PÁLYA 
ZÁGRÁBNAK ÉS VOLNERNEK?

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! szept. 11-15.

Juhbeles virsli
,-/kg

Páros debreceni
,-/kg 

Lecsókolbász
,-/kg

Hirdetés

KINIZSI: FANTASZTIKUS 
GYŐZELEM HAZAI PÁLYÁN

A Nagykőrösi Kinizsi FC felnőtt 
alakulata nagy rangadóra készült 
hazai pályán a Vecsési FC ellen. 
A Vecsés személyében a bajnokság 
egyik legjobb csapatát tisztelhet-
tük, akik tavaly még az NB 3-ban 
játszottak és idén is bajnokaspi-

ránsként vannak számon tartva.  
Ennek ellenére a Nagykőrösi 
Kinizsi az első percektől uralta a 
találkozót, helyzeteket alakított 
ki, a 35. percben pedig büntetőt 
harcolt ki. Sajnos a tizenegyesün-
ket védte a vendégek kapusa, így a 

félidőben 0-0-ás állassal mehettek 
pihenni a fiúk. A második játék-
részre nagyon jól jöttek ki a kő-
rösi focisták és az 57. percben ezt 
egy góllal koronázták meg, ami-
kor Halasi adott Borsinak remek 
passzt, utóbbi pedig megszerezte 
a vezetést a Kinizsinek! A gól, 
végül a győztes találatot is jelen-
tette, hiszen 90 perc után 1-0-ra 
nyert a nagykőrösi csapat, jó nevű 
ellenfelével szemben!

Folytatás ismét hazai pályán 
Nagykőrösön, szeptember 9-én 

vasárnap, 16:30-as kezdéssel.

Hajrá Kőrös, 

hajrá Kinizsi!
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Játszóteret adtak át a Nagy-

kőrösi Kolping Katolikus 

Általános Iskola udvarán 

augusztus 31-én. Az ünnepsé-

gen Lakatos András igazgató 

köszönte meg a Hódút Kft., 

a Kécske Agrár Kft. és a Kol-

ping Suli Alapítvány játszó-

tér elkészüléséhez nyújtott 

támogatását. Dr. Czira Sza-

bolcs polgármester ajándék-

kal érkezett az ünnepségre, 

szabadtéri játékokat, spor-

teszközöket adott át Lakatos 

András igazgatónak. Hernádi 

László esperes-plébános meg-

áldotta a játszóteret és áldást 

mondott Sinkovicz Richárd 

lelkész. A Kolping-jelvénnyel 

ékesített szalag átvágásával ün-

nepélyesen átadásra került a 

játszótér.

Teljes Fidesz-győzelem 
Pakson és Békésen

 – az ellenzék megsemmisült

Három településen tartottak 

idő közi választásokat múlt 

va sár nap, önkormányzati 

kép vi se lő ket és egy helyen 

pol gár mes tert vá lasz tot tak. A 

vá lasz tás.hu adatai szerint 

Bé ké sen a választók 54,2 

szá za léka (187 szavazat) a 

Fi de szes Pásztor Szidóniára 

sza vazott. Második helyen 

egy függetlennek tűnő jelölt 

végzett, ami pedig érdekes, 

hogy az MSZP-s jelölt a sza-

vazatok 4%-át kapta, össze-

sen 14 szavazatot kaparva 

össze, ami a bronz éremre 

sem volt elég, 4. lett, igaz 

több jelölt nem is akadt. Ez 

pontosan mutatja azt a kórké-

pet, hogy vidéken hogyan is 

áll az MSZP, ezek alapján nem 

lenne meglepő kicsit sem, ha 

jövőre kiesnének Nagykőrö-

sön a képviselő-testületből. 

Pakson is a Fidesz-KDNP 

jelöltje győzött, Ulbert Sán-

dor, 94,44 százalékot szer-

zett.  Az ellenzéki jelölt, 

Szarka Sándor a szavazatok 

5,56 százalékát szerezte meg. 

Vasboldogasszonyon három 

független indult a polgármes-

teri székért, itt kormánypárti 

jelölt nem indult. 

Horváth Tibor

Kolping Katolikus 
Általános Iskola

játszótér átadó ünnepsége

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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Teker hazafelé a frissen leaszfaltozott utcában a „világi ateista”, nyakában egy fényképezőgép lengedez. 

Melléteker cimborája és így szól:

– Látom, elég komoly fényképeződ van és kiváló minőségűek a facebookra feltöltött képeid 

is már egy ideje, hol vetted? – kérdezi tréfásan.

– Tudod, nekem ez kijárt, így magamhoz vettem, mielőtt nyugdíjba mentem. 

– Elloptad? – kérdezi meglepődve cimborája.

– Tudhatnád elvtárs, úgy a legjobb másokat kritizálni és támadni, hogy közben mi magunk

 vagyunk bűnösök. Csak ezt mások meg ne tudják…

EXTRA

Hirdetés

Illegális szeméthegyek
 A KÖVA-KOM folyamatosan küzd ellenük

Sajnálatos módon vannak, akik 

rendszeresen illegális helyre 

helyezik ki a hulladékot. Teszik 

mindezt annak ellenére, hogy 

a városban a kommunális sze-

mét elszállítása mellett a sze-

lektív hulladékgyűjtés minden 

formája megoldott. Vozárné 

Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM 

Nonprofit Kft. vezérigazgatója 

lapunkat arról tájékoztatta, hogy 

a Penny Market parkolójában 

szeptember 3-án reggelre ez a 

kép fogadta őket. „A múlt hé-

ten három alkalommal vittük 

el innen az illegális hulladé-

kot. Amit a képen látunk, az 

lomtalanítási hulladék, és nem 

kommunális szemetet is tartal-

maz. Sajnos a SPAR parkolója 

szintén ugyanilyen problémás 

terület. A hétvégén szintén jel-

zés érkezett a Ménesi útról, vala-

mint az azzal párhuzamos kisút-

ról. Nem értjük, hogy miért 

van szükség a szemét illegális 

lerakására a város különböző 

pontjain, és külterületen. 

„Mi mindent megteszünk 

annak érdekében, hogy a sze-

méthegyeket eltüntessük, de ez 

így szélmalomharcnak tűnik. 

Amennyiben valakit rajtakap-

nak az illegális szemetelésen, 

a bírság több százezer forint is 

lehet. Ezt mindenképpen mér-

legelnie kell annak, aki ezt teszi 

környezetünkkel!” – mondta 

Vozárné Ragó Ildikó vezérigaz-

gató.

LV
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Hirdetés
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Szálas Zoltánné: „Itt 

lakunk a szomszéd-

ban, hát nagyszerű lesz 

a Múzeum. Azért jöt-

tünk a kislánnyal, hogy 

megnézzük, meg hogy 

mikor lesz már kész, 

nagyon várjuk. Biztos, 

hogy megnézzük, ha 

átadják, nagyon szép 

lesz itt az egész terület, 

az a dzsumbuj ott hátul 

az szörnyű volt, nagyon 

jó, hogy az egész terület 

felújításra kerül a Mú-

zeumkert és a Cifrakert 

között. A járda is szuper lett, előtte szörnyű volt, a kislányt toltuk 

itt babakocsival, katasztrófa, két kocsi is tönkrement, kiesett a kere-

ke. Most már ez is jó, hogy megújult. Talán megfogja a fiatalokat is 

a szórakozás lehetősége, ha modern technológia kerül beépítésre a 

Múzeumba. A terasz is nagyon jó lesz, majd jövünk süteményezni, 

minden nap itt sétálunk kutyussal, gyerekkel, többször meg fogunk 

állni ezután az biztos. Nagyon szép ez a rész, a Bíbor utcában lakunk 

és tényleg hatalmasat fejlődött, javult a környék. Nekünk nagyon tet-

szik minden.”

Horváth Tibor

Folytatás lapunk 1. oldaláról… 

A nyári vakációt követően, a 

héten elindult az új tanév a 

nagykőrösi általános- és kö-
zép iskolákban is. 

Az Arany János Református 

Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium tanévnyitó ünnep-

ségére 2018. szeptember 2-án 

került sor a Református Temp-

lomban. Közreműködött a gim-

názium énekkara, Ecsedi Péter 

énekművész, karnagy vezetésé-

vel. A diákok ünnepélyes fogada-

lomtétellel kezdték az új tanévet. 

„Akik az Úrban bíznak, ere-
jük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, futnak és nem lan-

kadnak meg, járnak és nem fá-
radnak el.” (Ézs 40,31)

Szeptember 3-án reggel tar-

tották a Nagykőrösi Petőfi Sán-

dor Általános Iskola tanévnyitó 

ünnepségét. A tanulók ünnepi 

műsorral és a mazsorett csoport 

látványos bemutatójával ked-

veskedtek az 1. osztályosoknak 

és szüleiknek. A Himnuszt és 

a Szózatot az iskola nagyszerű 

kórusának közreműködésével 

hallhattuk.

Tekintsék meg képgalériáin-

kat az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook oldalán!

Sikeres tanévkezdést kívánunk 

minden diáknak!

Beretvás Judit

Ismét megkérdeztük a kőrösieket, hogy milyennek látják a Múzeum épületének felújítását, mely igen impozáns látványt nyújt, aki 
ott elsétál, annak maradandó élményt okoz, elnyeri tetszését. A Múzeumkertnél és a Cifrakertben kérdeztük meg az embereket, akik 
örömmel nyilatkoztak, szinte meséltek nekünk arról, hogy milyen szép lesz a Múzeum és milyen szép lett a városunk, Nagykőrös, a 
végén pedig már szinte minden szóba került.

Szerintem…
Csodálatosan szép a Múzeum és egész Nagykőrös is

Apróné Kis Teréz: „Na-
gyon örülök neki, hogy 
folytatódik a környék 
fejlesztése. A Ci fra kertet, 
ahol most vagyunk, ezt 
is nagyon jól felújítot-
ták. Jó, hogy van toalett 
is, el tudunk menni a 
gyermekkel, ha szüksé-
ges, de a színpad rész, 
a Svájci Ház, minden 
olyan szépen meg lett 
csinálva, hogy öröm 
ide kijönni. Én az uno-
kámat hoztam ki ke-
rékpárral a Vásártértől, 
imádunk idejárni, na-
gyon szeret mászni, ott 

lengeti be magát a mászókán. Most is alig akar hazajönni, mondom, 
dél van babám, de maradna. Apáékkal is kijár, de én a Vásártértől 
kerékpárral kihozom, sőt, a múltkor a rollert is kihoztuk és rollerozott 
itt. Rendezvényekkor is szívesen kijárunk, a kislány imádja a tram-
bulint, meg a többit. Nagyon szép lesz a Múzeum is, bent még nem 
voltam, de körüljártuk, ha átadják, bemegyünk, megnézzük, most is 
mondtam az unokámnak, hogy csinálják folyamatosan. Nagyon jó 
lesz a szabadulószoba, fogunk menni, biztos, hogy megnézzük. Én, 
mióta unokám van, megyünk a Möggyfesztiválra, Gyermeknapra, jaj, 
hát az idén csodálatos volt, el kell ismerni. A kislány az akadálypályán 
5-6 perc alatt végigment 5 évesen.”

SIKERES
TANÉVET!
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DR. MOHAY ANDRÁS OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

RANGOS VÁROSI KITÜNTETÉSBEN

RÉSZESÜLT

Nagykőrösért Kitüntető Címet vehetett 
át dr. Mohay András osztályvezető főor-
vos dr. Czira Szabolcs polgármestertől 
2018. augusztus 20-án, a Nagykőrösi 
Arany János Kulturális Központ színház-
termében.  

DR. MOHAY ANDRÁS 1952-ben szü-
letett Baján, orvos szülők gyermekeként. 
1977-ben végzett a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem Általános Orvosi Karán. Még 
ebben az évben munkába állt a Bács-Kiskun 
Megyei Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztá-
lyán.

1982-ben tett belgyógyászatból szak-

vizsgát. Orvosi munkája mellett a kecskemé-

ti Bányai Júlia Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola tanára volt, belgyógyásza-

tot tanított. Egykori tanítványai közül ma 

többen kollégái. Tanítási tevékenységét az 

oktatási miniszter kiváló pedagógus ki-

tüntetéssel ismerte el. 1996 júliusától a 

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és 

Rendelőintézet osztályvezető főorvosa. 

Több mint egy évtizeden át vezetett aktív 

belgyógyászati osztályt, majd a szakmapoli-

tikai változásokból fakadóan 2007-től 2017-

ig a krónikus belgyógyászati osztály mun-

káját irányította. Jelenleg a belgyógyászati 

jellegű rehabilitációs osztály osztályvezető 

főorvosa.

Az elmúlt több mint két évtized során 

a szakmai elvárásoknak megfelelően úgy 

irányította a megújulás útján az osztályát, 

hogy Nagykőrösön a belgyógyászati jellegű 

betegeket folyamatosan, magas színvonalon 

tudja ellátni. A hozzá forduló pácienseket 

hivatását gyakorolva empátiával és magas 

színvonalú szakmai tudással látta és látja 

el, kiérdemelve ezzel a nagykőrösi embe-

rek bizalmát. Gyógyító tevékenysége közép-

pontjában nem a betegség, hanem az ember, 

a páciens áll.

A mindennapos gyógyítással párhuza-

mosan nagy hangsúlyt fektet a tudása gya-

rapítására. 2000-ben hematológiából tett 

szakvizsgát. Betegei mellett kollégái is min-

dig számíthatnak rá, legyen szó bármilyen 

jellegű problémáról. 2007-től 2012-ig látta 

el a kórház orvosigazgatói feladatait.

Rendszeres meghívottja szakmai kon-

ferenciáknak, tudományos előadásoknak. 

A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és 

Rendelőintézet évente két alkalommal tar-

tott konferenciáinak szervezője, előadója. 

2003 óta rendszeresen részt vesz a kórház 

által szervezett szűrővizsgálati napokon, 

nevéhez fűződik az arteriográfos vizsgála-

tok végzése. Nagykőrösön ő indította útjára 

a „Cukorbeteg Klub”-ot, mely azóta is havi 

rendszerességgel működik. Nagy hangsúlyt 

fektet a nagykőrösi polgárok egészségtu-

datos szemléletének fejlesztésére.

Az egészségügyi miniszter orvosi tevé-

kenységét 2003-ban Pro Sanitate -, 2008-

ban pedig Batthyány-Strattmann László 

– díjjal ismerte el.

Felesége, öt saját gyermeke és felesége két 

gyermeke mellett 13 unokája örömmel tölti 

meg napjait.

Gyógyító tevékenysége mellett számos 

értékes madarászattal kapcsolatos előa-

dással ajándékozta meg a nagykőrösi pol-

gárokat.

Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2018. évben 

a NAGYKŐRÖSÉRT Kitüntető Címet 

adományozta Dr. MOHAY ANDRÁS 

osztályvezető főorvosnak.

Szívből gratulálunk a kitüntetettnek!
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Zsuffa Tünde közismert író Ma-
gyarországon, itt nevelkedett, 
majd élete felét Ausztriában töl-
tötte, könyveit egyre többen ol-
vassák, hiszen élete tele volt nem 
várt fordulatokkal, nehézségekkel, 
küzdelmekkel, és talán ezért is ér-
zik magukhoz olyan közel az Ol-
vasók, hiszen életereje sok ember 
számára nyújt reményt és hitet. 

Fiával, Berei Mózes Józseffel, 
becenevén Pepével igen különle-
ges a kapcsolatuk. Pepe bár Ma-
gyarországon született, de Auszt-
riában nevelkedett, szenvedélye a 
műkorcsolya, többszörös osztrák 
bajnok, összesített kupagyőztes, 
számos nemzeti siker tulajdono-
sa. Édesanyjával most hazatértek 
Magyarországra. A jövőben ma-
gyar színekben indul a megmé-
rettetéseken, célja a 2022-es téli 
olimpiára való kijutás. Tanulmá-
nyait pedig a nagykőrösi Arany 
János Református Gimnázium-
ban folytatja magántanulóként, a 
9. c osztályban. Lapunk az évnyi-
tón kereste fel Pepét, aki szívesen 
adott interjút az Önkormányzati 
Hírek újságnak. 

Zsuffa Tünde írónőt és oszt-
rák bajnok fiát dr. Czira Szabolcs 
polgármester is üdvözölte Nagy-
kőrösön.

ÖH.: Pepe, miért kezdtél el mű-
korcsolyázni Ausztriában és mit 
tanított számodra ez a sportág?

P.: Édesanyám szerette volna, 
hogy sportoljak valamit, bármit, 
csak mozogjak, így beíratott ké-
zilabdázni, de azt mondták, nem 
tudok jól dobni, próbálkoztam 
a focival, de az sem ment jól, 
mivel az úszás nemzeti sport, 
így elmentem, hátha megsze-
retem azt, de tíz nap után úgy 
éreztem, hogy inkább „beleful-
ladok” a vízbe, annyira utáltam; 
persze tudok úszni. ☺Az uszoda 

mellett volt egy jégpálya és egy 
hatalmas plakáton megláttam, 
hogy az ifjúsági jéghoki csapat-
ba új tagokat keresnek, így végül 
ott kötöttem ki. Akkoriban a 
jégpálya két részre volt osztva, a 
jéghoki gyerek- és a műkorcso-
lya gyerek kurzusokra. Mindig 
átmentem a másik oldalra, mi-
vel nekem a műkorcsolya sokkal 
jobban tetszett, s bár anyukám 
kezdetben tiltakozott ellene, de 
az orosz edzők úgy látták, hogy 
nagyon jó alkatom és tehetsé-
gem lenne ehhez a sportághoz. 
Minden így kezdődött, és a mai 
napig szeretem, nagy céljaim 
vannak, szeretnék további dobo-
gós helyezéseket elérni és nagy 
vágyam kijutni az olimpiára is. 
Egy biztos, ameddig csak lehe-
tőségem van rá, műkorcsolyázni 
fogok. 

ÖH.: Mi ez a belső erő, miből 
fakad ez a szenvedély, ami ennyi-
re motivál Téged és visz előre a 
céljaid elérésben?  

P.: Főként azért szeretek kor-
csolyázni, mert felszabadít, úgy 
érzem, a jégen szabad vagyok, ott 
meg tudom mutatni, hogy mire 
vagyok képes, ki tudom fejezni 
az érzéseimet. Az orosz edzőim 
átadták számomra a sport iránti 
szeretetet, megmutatták, hogy 
hogyan lehet élvezni a korcso-
lyázást, hogyan tanulhatok új 
dolgokat, és napról napra, évről 
évre még szenvedélyesebben, 
még több szorgalommal igye-
keztem. Úgy hiszem, ha megvan 
bennünk a szorgalom, akkor az 
érzés is megszületik, hogy meg 
akarjuk csinálni. 

ÖH.: Miért döntöttetek úgy, 
hogy ennyi év után végül ha-
zatértek Magyarországra? Mit 
jelent számodra a hazatérés és 
milyen érzéssel tölt el, hogy a 

jövőben magyar színekben ver-
senyezhetsz?

P.: Már tavaly, egy verseny 
után szóba került, hogy haza-
költözünk, ugyan Ausztriában 
is megvolt minden támogatá-
som, de itt Magyarországon 
most jobbak a körülmények. Az 
ottani orosz és osztrák edzőim 
már idősek voltak, az edzései-
met már nem pörgették úgy, az 
egyik jégpályát pedig le is akar-
ták bontani. Jártam balettre 
is,(kötelező a műkorcsolyázók 
részére-a szerk.) de az nem volt 
számomra annyira jó. Most Se-
bestyén Júlia magyar műkorcso-
lyázó, Európa bajnok az edzőm, 
úgy érzem, ő nagyon sokat akar 
nekem tanítani, lendületeseb-
bek az edzések, tetszik, hogy 
csoportban vagyunk, mivel 
Ausztriában én voltam az egyet-
len tanítvány. Most egymást is 
motiváljuk, és ha egyikünk ép-
pen jobb a másiknál, felhúzzuk 
egymást. 

Én nagyon vártam, hogy ha-
zaköltözzünk, örültem neki, 
mert nekem szó szerint csak a 
sport körül jár minden gondola-
tom. Azt is nagyon vártam, hogy 
ebbe az iskolába beírasson az 
anyukám.

Nagyon nagy megtiszteltetés, 
hogy magyar színekben indulha-
tok majd, főleg azért, mert nagy-
papámnak megígértem a halálos 
ágyánál, hogy egyszer hazaté-
rünk és a hátamra lesz írva, hogy 
MAGYARORSZÁG.

ÖH.: Minket, nagykőrösieket 
örömmel tölt el, hogy az Arany 
János Református Gimnáziumot 
választottad. Hogyan kerültél 
kapcsolatba az iskolával, és miért 
döntöttetek úgy, hogy itt folyta-
tod tanulmányaid? Milyen remé-
nyekkel kezded el az új tanévet?

P.: Két-három éve nagyma-
mám egy közösségi oldalon 
megismerkedett Suba Csabával, 
aki itt tanít a gimnáziumban, 
és megtudtuk, hogy ő is nagy 
korcsolya rajongó. A kapcsola-
tunk szorosabb lett, és végül ta-
lálkoztunk is több alkalommal. 
Édesanyám is többször járt már 
Nagykőrösön, nagyon szeret-
jük a várost, és úgy döntöttünk, 
hogy az Arany János Református 
Gimnáziumban folytatom tanul-
mányaimat, mivel dr. Cziráné dr. 
Kőházi-Kis Tímea igazgató asz-
szony is, akivel nagyon jó a kap-
csolatom, biztosított bennünket 
arról, hogy itt minden olyan 
támogatást megkapok magánta-
nulóként ahhoz, hogy a műkor-
csolya sportágat versenyszerűen 
űzzem tovább Budapesten. 

Úgy érzem, egy izgalmas ka-
land vár rám, mivel nem tudok 
még jól magyarul írni és olvas-
ni, de mindent meg fogok tenni 
annak érdekében, hogy a saját 
anyanyelvem rendesen megta-
nuljam. Nagyon jól érzem ma-
gam Nagykőrösön, nagyon tet-
szik a város, főleg a református 
templom, de gyönyörű az iskola 
épülete és a belváros is.  

Az osztálytársaimmal ma 
találkoztam először, mindenki 
nagyon szimpatikus volt, az osz-
tályfőnököm is, Maginé Erdős 
Veronika személyében, szerin-
tem nagyon jól fogom érezni itt 
magam, amikor bejövök az isko-
lába, holnap is itt leszek az első 
napon. Már nagyon várom. 

ÖH.: Pepe, gratulálunk az 
eddigi sporteredményeidhez, si-
keres tanévet, és kívánjuk, hogy 
álmaid váljana k valóra mind a 
jégen, mind az életed más terü-
letein is. 

Beretvás Judit

BEREI MÓZES JÓZSEF: „EGYSZER HAZATÉRÜNK,
ÉS A HÁTAMRA LESZ ÍRVA, HOGY MAGYARORSZÁG”

Fotók: Ambrus Marcsi
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PB gáz 11,5 kg

4299 Ft
PB gáz 23 kg

8499 Ft

Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004
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Hirdetés
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Az egyszeri civil elnök felháborodva mondja a fodrásznak:

- Már ne haragudjon, de alig van hajam, mégis ugyanannyit akar nekem is felszámol-

ni, mint azoknak, akiknél egy csomót kellett levágnia!

- Ez azért van így, kedves uram, mert náluk sokáig tart, amíg levágom a hajszálakat, 

Önnél viszont az tart sokáig, amíg megtalálom őket!

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2018. szeptember 3-tól 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

2018. szeptember 10-től 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

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. szeptember 8-9-én

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32. 

Tel.: 06/20-914-13-33 

2018. szeptember 15-16-án

DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5. 

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

Orvosi ügyelet telefonszáma: 53/350-377

Eddig két helyen voltak érde-
keltek a Kőrös Judo SE sporto-
lói. Hárman léptek szőnyegre a 
siklósi Tenkes Kupán megkezd-
ve ezzel az őszi versenyszezont. 
A két napos verseny első napján 
az ifjúsági és a felnőtt korosztály 
vetélkedett. Hajdú Eszter ifjúsá-
gi korosztályban első helyezést 
ért el, míg a felnőtt korosztály-
ban – már kissé kipukkadva – az 
ötödik helyen fejezte be a napot. 
Soós Norbert nagyon szép és 
javuló judoval csak a döntőben 
szenvedett szoros vereséget. 
Munkáján látszott, hogy nyáron 
sem hanyagolta az edzéseket. 
Balog Ádám a hetedik helyen 
végzett. A csapat egy része ismé-
telten övvizsgázott Kecskeméten 

a Dél-magyarországi Regionális 
Judo Szövetség Dan Kollégium 
előtt, és mindannyian sikerrel 
vették az akadályt. Így Bagó 
Boglárka, Godó Zsófi, Horváth 
Luca, Kapás Gábor és Molnár 
Szabolcs eggyel magasabb öv-
fokozatot szerzett. Lassan felpö-
rögnek az események az egye-
sület háza táján. Kochan József 
felnőtt Európa Kupán vesz részt 
Pozsonyban, míg a kisebbek 
a szeptember 8-án, Szegeden 
rendezendő nemzetközi diák és 
serdülő versenyre készülnek a 
következő kettő hétben. Az is-
kolakezdéssel egyidőben ismét 
indul a judo tanfolyam kezdők-
nek, valamint a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában a 10 év 

alattiak számára az ovi judo. 

A korosztályhoz nem kötött 

judo tanfolyamra jelentkezni le-

het minden hétköznap 18 órától 

a Kinizsi Sportcentrum küzdő 

termében. Az egyesület híreihez 

tartozik még, hogy részt vesz a 

XIX. Nagykőrösi Arany-Na-

pok keretein belül rendezendő 

,,Kőrösi Nagy Sport ág vá lasz-

tó” programon, ahol a Cifra-

kertben kitelepülve szeptember 

9-én egész nap várják a sportág 

iránt érdeklődőket, ahol a ta-

pasztalt versenyzők segítségével 

fiúk-lányok egyaránt kipróbál-

hatják a dobásokat és az esése-

ket.

KŐRÖS JUDO SE

KEZDŐDIK AZ ŐSZI SZEZON
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Bálint Gábor első osztályú ver-

senybíró évek óta aktív résztve-

vője a Nagykőrösi Lovas Rendez-

vénynek. Lapunk a rendezvény 

helyszínén kérdezte őt eddigi 

tapasztalatairól:

ÖH.: Évek óta aktív résztvevő-

je a Nagykőrösi Lovas Rendezvé-

nyeknek, mint első osztályú ver-

senybíró, röviden bemutatkozna 

a Nagykőrösi Olvasóknak? Ho-

gyan értékeli a rendezvényt?

– Bálint Gábor vagyok, első 

osztály versenybíró és a Nemzet-

közi Lovas Szövetség stewardja. 

Számos versenyen, nemzetközi 

és hazai megmérettetésen veszek 

részt, Nagykőrösre is már ötödik 

éve térek vissza. Örömmel konsta-

tálom mindig, hogy itt nagyszerű 

a szervezés, kiváló körülmények 

fogadják a versenyzőket, mind a 

zsűrit, mind a közönséget. Csakis 

felsőfokú szinten tudok nyilat-

kozni az itteni szervezésről, ven-

déglátásról. A pálya gyönyörű, 

úgy, mint az akadályok is. Sajnos 

Magyarországon egyre kevesebb az 

ilyen versenyhelyszín, mint ami itt, 

Nagykőrösön van, a füves pályák 

kezdenek visszaszorulni, szóval 

már egy kézzel meg lehet számolni 

azoknak a helyszíneknek a számát, 

ahol ilyen csodálatos körülmények 

fogadják a versenyzőket. 

ÖH.: Hogyan fogadja év-

ről-évre a meghívást? 

– Mindig nagy örömmel, már 

hónapokkal előre egyeztetek Mol-

nár Dezsővel, megbeszéljük a ver-

senyszámokat, az elképzeléseket, a 

programokat. Külön kiemelném, 

hogy ez az egész rendezvény egy 

óriási, közös városi összefogással 

jön létre mindig, köszönet érte a 

Molnár családnak, valamint az 

Önkormányzat támogatásának 

és a szponzoroknak is, hogy itt 

maximális mértékben ki tudják 

szolgálni a közönséget. A ren-

dezvény színvonalát mindig eme-

li, hogy egy neves, országos hírű 

sztárfellépő is érkezik, idén Sasvá-

ri Sándor, Jászai Mari –díjas szín-

művész, énekes, korábban Pintér 

Tibor musical- és operettszínész, a 

Nemzeti Lovas Színház igazgatója 

is szórakoztatta a nézőket. A fo-

gatosok is mindig nagy örömmel 

térnek ide vissza. Igazi magyar 

jellegzetesség volt a Bócsáról 

érkezett csikósok bemutatója, 

akik nagy közönségsikert arat-

tak. Úgy gondolom, itt mindenki 

megtalálja a számára élvezetes 

programot, legyen az szülő vagy 

gyermek, az izgalmas versenyek 

mellett céllövölde, ringlispir, ugrá-

lóvár, vattacukros és még sorolhat-

nánk, hogy mennyi lehetőség vár-

ja az érdeklődőket.  A közönség 

árnyékos, fedett helyen is ülhet, 

és külön öröm, ha a színes, virá-

gokkal és örökzöldekkel díszített 

pályára nézünk, valamint a szép 

akadályokra.

ÖH.: Miben látja a rendez-

vény fejlődését?

– Évről évre látom a fejlődést, 

egyre több a kilátogató, idén 

pedig már horvát és finn ver-

senyzők is voltak, így, bár nem 

hivatalosan, de elmondhatjuk, 

hogy kezd nemzetközivé válni a 

verseny, az indulási listák alap-

ján pedig jól mérhető, hogy sok 

a visszatérő versenyző is. Nagyon 

bízom benne, hogy ez az évek óta 

tartó hagyomány folytatódik. Új-

donság még, hogy idén először a 

homokos pályán sor került a XI. 

Nemzeti Vágta Szervezőbizott-

sága felhívására meghirdetett 

Válogatóversenyre, gyermeklo-

vasok, valamint pónik és kislovak 

részére. A válogatóversenyen két 

ügyességi kategóriában mérték föl 

a kis lovasok tudását. A kiválasz-

tottak pedig a Nemzeti Vágtán 

egyedülálló lovas programon ve-

hetnek részt.

Fantasztikus, hogy a zsűri 

toronynál pedig minden évben 

micsoda ajándékok, csomagok, 

kupák, és díjszalagok található-

ak, elmondható, hogy rengeteg 

ajándék vár a helyezést elérő 

lovasokra, vagy a tombolát vá-

sárlókra. Ez szintén emeli a ren-

dezvény színvonalát, hogy meny-

nyire értékes ajándékokat, póni 

csikót is lehet nyerni nem egy 

nagy összegért cserébe. Tényleg 

csak szuperlatívuszokban tudok 

nyilatkozni. 

Köszönet és le a kalappal dr. 

Czira Szabolcs polgármester 

előtt, aki minden évben támo-

gatja a Nagykőrösi Lovas Ren-

dezvényt, továbbá örömmel vesz 

részt a díjkiosztókon is, átadja a 

díjakat a helyezetteknek, győz-

teseknek. Úgy gondolom, hogy 

az ő kilátogatása Földi László 

országgyűlési képviselővel, dr. 

Körtvélyesi Attila alpolgármes-

terrel együtt is emeli az esemény 

így is rangos színvonalát. 

Szerencsénk van az idővel is, 

tökéletes minden, azt a picike bal-

esetet leszámítva, de nem lett baj 

hálisten, és a Mentőszolgálat mun-

katársai egész nap itt vannak ve-

lünk. Ugyan a lovas sport nem ve-

szélytelen, de statisztikailag messze 

a síelés mögött van. 

Összességében tehát nagysze-

rű a rendezés, minden tisztele-

tem a Molnár családé, akik évek 

óta azon fáradoznak, hogy ez a 

rangos színvonal megmaradjon, 

úgy érzem, ez egy nagyon sike-

res rendezvény, az is volt és ilyen 

alázatos, magas szakmai munka 

mellett az is lesz mindig. 

Beretvás Judit

Hirdetés

INTERJÚ 
Bálint Gábor első osztályú versenybíróval
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Nálunk dolgozott a jövô nemzedéke

Mint ahogyan lapunk arról be-
számolt, a Nagykőrösi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivata-
lában és annak intézményeiben 
mintegy negyven diákmunkás 
dolgozott ezen a nyáron. Július-
ban és augusztusban segítették a 
fiatalok az itt folyó munkát, me-
lyet dr. Czira Szabolcs polgár-
mester személyesen köszönt meg 
az első csoportnak még az előző 

hónapban, és augusztus 29-én a 
többi diákmunkásnak. A kötet-
len beszélgetésen a nagykőrösi 
városvezető kihangsúlyozta, 
hogy a jövő nemzedékének 
munkájára nagy szükség van, 
és mindemellett a javaslataikra, 
észrevételeikre is. Ezekkel javít-
ható a helyben végzett hivatali 
és intézményi munka minősé-
ge, színvonala, a városnak min-

den vélemény számít. A megbe-
szélésen kiderült, hogy a fiatalok 
jelentős része már nem először 
dolgozott itt, szívesen visszatér-
tek ismét, hogy dolgozhassanak a 
településért. Azok a diákok, akik 
először voltak foglalkoztatottak, 
újból jönnének dolgozni a jövő 
évben, ha lehetőséget kapnának. 
 Összességében elmondható te-
hát, hogy nagy sikerrel zárult 

a nagykőrösi nyári diákmun-
ka program, melynek mind a 
munkáltatók, mind a tanulók 
nyertesei lettek.

Szerkesztőségünk és Olvasó-
ink nevében is köszönjük a 

diákok munkáját, és kívánunk 
mindannyiuknak eredményes 
tanévkezdést, tanulmányaik-

hoz sok sikert!
Lőrinczy Veronika

N agykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM 
Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet nagykőrösi

ifjúság és felnőttek részére „Minden Ké(P)pen 
Nagykőrös 2018.” elnevezéssel

A pályázatok elbírálására három témakörben kerül sor, 
témakörönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 

18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt): 
1. „Nagykőrös természeti értékei”; 

2. „Nagykőrös, az ’ezerarcú’ város”; 
3. „A 650 éve város, Nagykőrös épített emlékei” 

Pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 5., hétfő 12:00 

Pályázat elbírálására: 2018. november 9-ig kerül sor. 
Egy pályázó témakörönként egyszer díjazható, 

az egész pályázat során maximum kétszer! 
Kivételt képez ez alól a közönségdíjazás. 

Pályázatok benyújtási címe: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 
(Nagykőrös Lőrinc pap u. 3.) titkársága 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánunk!
További részletek a www.nagykoros.hu oldalon!

JELENTKEZZEN 
Ön is a nagykőrösi 

fotópályázatra 

Egy teljesen egyedi, modern 

eszközöket alkalmazó, az 

értékeket a látogató korosz-

tályától függetlenül közve-

títeni képes múzeum kiala-

kításáért folyik a munka a 

múzeum megújítása során 

– erősítették meg a szakem-

berek a legutóbbi szakmai 

bejáráson. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-

mester fontosnak ítélte, hogy 

a múzeum állandó kiállításai 

mellett mindig tudjon újat 

mutatni, hogy aki egyszer lát-

ta, az is újra és újra visszatér-

jen. Szakmai vélemény szerint, 

a megújuló múzeum eszközei-

nek köszönhetően, ezen krité-

riumnak is megfelel majd.

FOLYTATJUK!
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PCB Technikus
Feladatok: 
•  A termelés felügyelete és a zavartalan működés biztosítása

•  Termékváltások elvégzése

•  Forrasztópanelek, mérőberendezések karbantartásában való aktív részvétel

SMT Technikus 
Feladatok: 
•  Modellváltsok elvégzése

•  Technikai hibák kiküszöbölése, elhárítása a gyártósoron

•  Gépkezelők szakmai felkészítése

•  Termékek minőségének folyamatos fejlesztése

•  Gép hatékonyság figyelemmel kísérése, beavatkozás

Elvárások: 
•  Műszaki, elektronikai területen szerzett tapasztalat

•  Önálló és precíz munkavégzés

Gyártósori összeszerelő 
Feladatok: 
•  Elektronikai termékek összeszerelése kézi beültetéssel

•  Előírt gyártási normák és a termékekre vonatkozó utasítások betartása

•  Mennyiségi és minőségi előírások teljesítése

Elvárások: 
•  Alapfokú iskolai végzettség

•  Jó kézügyesség és monotonitástűrés

•  Több műszakos munkarend vállalása

Hirdetés

Japán első számú elektronikai termékeket gyártó vállalata, 

melynek fő profilja az autóipari részegységek, valamint ipari 

elektronikai egységek gyártása azonnali munkakezdéssel 

keresi leendő kollegáit az alábbi pozíciókra:

Juttatások:

•  Alapbér+ pótlék
•  jelenléti bónusz
•  Cafeteria már próbaidő alatt is
•  Útiköltség támogatás

•  Dolgozói ajánlási jutalom
•  Vállalati rendezvények
•  Előrelépési lehetőség
•  Tiszta, modern munkakörnyezet

•  Betanulási rendszer mentor 
támogatásával

•  Azonnali munkalehetőség

Munkavégzés helye: 2750 Nagykőrös, Téglagyári u. 9.

Amennyiben a meghirdetett pozíció felkeltette érdeklődését, kérem, hogy szakmai önéletrajzát 

a pozíció megjelölésével küldje el az alábbi e-mail címre: job@siix.hu vagy postai úton: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. címére. 

 Elérhetőség: 30/4577113 vagy 30/2028406

Örömmel fogadjuk jelentkezését! 

Extrém magas parlagfű pol-
lenkoncentráció miatt figyel-
meztetést adott ki az Országos 
Közegészségügyi Intézet (OKI) 
az Alföld egyes területeire, így 
térségünkben is ez van érvény-
ben. Főként zivatarok környeze-
tében a kezdeti viharos időszak 
is megemelheti a pollenkoncent-
rációt, ilyenkor az arra érzéke-
nyeknél asztmatikus tünetek is 
jelentkezhetnek. A szakemberek 
szerint a következő napokban fo-
kozódik a pollenterhelés, a pol-

lenszezon csúcsát szeptember 
első felére várják a szakemberek. 
Kérjük, hogy tegyen meg Ön 
is mindent annak érdekében, 
hogy az Ön ingatlanán ne te-
nyésszenek ezek az egészségre 
káros, allergén gyomnövények! 
A NÉBIH felhívta a figyelmet 
arra, hogy a bírság a parlag-
fűvel fertőzött terület nagysá-
gától függően 15.000 forinttól 
5 millió forintig terjedhet.  

mti/ ÖH
Fotó: LV 

Vörös riasztást adtak 
ki a parlagfû miatt

Akár 5 millió forintos bírság is kiszabható!

-20% 

gardrobom
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Sztárfellépők, élő koncertek 

a Cifrakertben! 
Szeptember 8. 18.00 - Tabáni István, 20.00 - CARAMEL

Szeptember 9. 17.30 - Szulák Andrea, 

20.30 - Demjén Ferenc

Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők, 

a rendezvények látogatása ingyenes!

Szabadtéri kiállítás nyílik 

a Szabadság téren!
Szeptember 7-én nyílik az a szabadtéri kiállítás, mely 

egy hónapon keresztül várja a látogatókat a Szabadság 

téren, a Polgármesteri Hivatal (Városháza) előtt! 

A SORSFORDÍTÁS című tárlat a paraszti társadalom 

felszámolásának állít emléket.

Járja Ön is végig az Arany utat!
Szeptember 8-án - Arany- Városnéző kisvonat 

Szeptember 9-én vasárnap Utazás a múltba - lovas fo-

gatos barangolás Nagykőrös szívében, lovas fogat indul 

a Cifra csárda elől, minden órában!

A rendezvények részletes programját megtalálja 
a www.aranynapok.hu oldalon, továbbá 

a www.nagykoros.hu és a www.nagykorosma.hu honlapo-
kon, és az Önkormányzati Hírek Nagykőrös, valamint a 

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 
facebook oldalain.

FOLYTATJUK! ÖSSZEFOGÁSSAL ÉPÜLNEK
ÚJ UTAK NAGYKŐRÖSÖN!

Kezdődhet az útépítés a Temetőhegyi városrészen
Munkaterület átadó szeptember 10-én

Mint ahogyan lapunk arról 
beszámolt, lakossági kérés-
nek megfelelően készítette 
elő Nagykőrös Város Önkor-
mányzat képviselő-testülete a 
Temetőhegyi városrész útja-
inak szilárd burkolattal tör-
ténő ellátásának projektjét. 
A képviselő-testület döntött 

a munkálatok támogatásáról. 
A Temetőhegyi városrészben 
lévő Sólyom u., Rigó u., Liszt F. 
u., Krúdy Gy. u., Gólya u., Fá-
cán u., Dankó P. u., Cinege u. 
szilárd burkolattal történő el-
látása egy beruházás keretében 
valósul meg. Ehhez a lakossági 
hozzájárulás mellett a helyi ön-

kormányzat is jelentős, mint-
egy 84 %-os önerőt biztosít. 
A projekt kivitelezője a nyertes 
közbeszerzési eljárást követően 
a komoly referenciákkal ren-
delkező, útépítésben nagy gya-
korlatot szerzett DÉLÚT Kft. 

A munkaterület átadása 
szeptember 10-én 10 órakor 

lesz, ezután kezdődhetnek a 
kivitelezési munkálatok, és 
még a tél beállta előtt meg-
valósulhat az érintett utcák 
szilárd burkolattal történő 
ellátása. Mindez a nagykőrösi 
lakosok és a helyi városvezetés 
közös sikere.

LV 

TEHETSÉGGONDOZÁS
Nagykőrös Város Önkormányzata 2018/ 
2019. tanévre szóló „Tehetséggondozást 
Kiszélesítő Ösztöndíj” pályázata a kiemel-
kedően tehetséges általános- és középisko-
lás tanulók részére

Benyújtás határideje: 2018. szeptember 14. 
 A pályázatot személyesen vagy postai úton 
lehet benyújtani Nagykőrös Város Önkor-
mányzat polgármesteréhez (2750 Nagykő-
rös, Szabadság tér 5.). 

A részletes pályázati kiírás, valamint a pályá-
zati adatlap megtalálható az Önkormányzat 
honlapján (www.nagykoros.hu), vagy átve-
hető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal-
ban.

VEGYEN ÖN IS RÉSZT AZ ARANY 

NAPOK REMEK PROGRAMJAIN!


