
Új bölcsődei csoport indí-

tását jelentette be Nagykő-

rös város polgármestere az 

Arany Napokon. Dr. Czira 

Szabolcs a Polgárrá Fogadási 

Ünnepségen, a Cifrakertben el-

mondta, hogy  ők a családok 

mellett állnak, és ennek 

megfelelően új bölcsődei 

csoportot fognak indíta-

ni. Ezzel azoknak fognak ked-

vezni, akik igénybe szeretnék 

venni azt a lehetőséget, hogy a 

gyermek 3 éves kora 

előtt visszamenje-

nek dolgozni. Így 

nem lesz „sorban 

állás„ a bölcsődei 

helyekért, min-

denkinek megada-

tik majd a lehetőség. 

A téma szóba került a 

szakbizottság ülésén is, Szabóné 

Irházi Zsuzsanna képviselő asz-

szony az Egészségügyi és Szoci-

ális Bizottság ülésén mondta el 

az örömhírt, melyről előterjesz-

tés is készült már, és 

azt a képviselő- tes-

tület a szeptem-

beri ülésén tár-

gyalja. A Fidesz 

frakciója lap-

információink 

szerint megsza-

vazza az új bölcsődei 

csoport indítását, mert ők 

a családok mellett állnak 

mindenben.
LV

NAGYKŐRÖS A „SARGENTINI-JELENTÉS” ELUTASÍTÁSÁRA KÉSZÜL!
„Nagykőrös Város Önkormányzata elutasítja a Sargentini-jelentést” címmel tárgyalja 

dr. Czira Szabolcs polgármester előterjesztését a Képviselő-testület szeptember 27-én.

További részletek következő lapszámainkban! 

XIII. évfolyam 38. szám 2018. szeptember 21.  Ingyenes információs lap

KÍVÜLRŐL MÁR GYÖNYÖRŰ 
A MÚZEUM ÉPÜLETE!

Csodaszép kívülről a megújuló nagy-
kőrösi Múzeum épülete, a belső tereken 
pedig folyamatosan dolgoznak  a kiváló 
szakemberek, hogy az átadás napjára egy 
kívül-belül szép, magával ragadó épüle-
tet vehessenek a polgárok birtokukba. 
A kívülről látható üvegfalak azt a terü-
letet határolják, ahová majd a múzeumi 
kávézót igénybe vevők tudnak kényelme-
sen kiülni egy kávé, üdítő elfogyasztására. 
Információink szerint már megtörtént az 

első tesztelése Arany János holografikus 
megjelenítésének és a vitrinek is a helyük-
re kerültek a folyosón, hamarosan pedig 
érkeznek a kiállítási darabok, illetve a tel-
jes bútorzat is. A beruházást Magyaror-
szág Kormánya támogatta, az Arany-Év 
keretében városunk összesen 1 milliárd 
40 millió forintot kapott, mely mutatja, 
hogy a Kormány a jelenlegi városvezetés 
mellett áll. 

Horváth Tibor

Ragyogó napsütés 
és ragyogó arcok 

a Názáret ovi 
családi napján

Részletek lapunk 16. oldalán!

„Mi a családok mellett állunk és új csoportot fogunk indítani”
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Gyász
Rácz Pálné sz. Anyalai Éva Erzsébet (1941)

Török Balázs (1933)

Torma József (1966)

Althammer Károly (1950)

Józsa Ferencné sz. Patonai Sára Piroska (1938)

Pantó Lászlóné sz. Kapus Terézia (1939)

Forgács Balázsné sz. Barta Katalin (1959)

Kiri Imréné sz. Németh Mária (1926)

Megemlékezés

Kovács Dénes
halálának 2. évfordulójára

„A múltba visszanézve valami fáj. Valakit keresünk, 

aki nincs már. Temető csendje ad neki nyugalmat. 

Szívünk fájdalma örökre megmarad…”

Édesanyád és szerető családtagjaid

Magyarországtól el akar-

ják venni a határőrizet jo-

gát, Brüsszelből zsoldosokat 

akarnak ideküldeni, akik be 

fogják engedni a migránso-

kat - jelentette ki Orbán Vik-

tor miniszterelnök a Kossuth 

Rádió 180 perc című műsorá-

ban pénteken.

A kormányfő úgy fogal-

mazott: a szerdán elfogadott 

Sargentini-jelentés semmilyen 

veszélyt nem jelent Magyaror-

szág számára. Annak hátteré-

ben az áll, hogy Angela Merkel 

német kancellár és Emmanuel 

Macron francia államfő talál-

kozóján előbbi ultimátumot 

intézett Európához.

A kancellár azt mondta, 

hogy a schengeni övezet kül-

ső határán található európai 

peremországoknak át kell ad-

niuk határőrizetük egy részét 

Brüsszelnek - emlékeztetett.

A terv az, hogy ha Magyar-

országot nem lehet rákénysze-

ríteni a migránsok beengedé-

sére, akkor el kell venni tőle a 

határvédelem jogát. Magyar-

országot meg akarják bélye-

gezni, a magyar ellenállást 

meg akarják gyengíteni - érté-

kelt a miniszterelnök. A magyar 

határőrök és katonák helyett, 

akik esküt tettek és akiknek 

fontos a hazájuk, zsoldosokat 

akarnak ideküldeni Brüsszel-

ből, akik be fogják engedni a 

migránsokat - mondta.

Orbán Viktor kiemelte: a 

Sargentini-jelentést egy olyan 

eljárás keretében fogadták el, 

„aminek nincs a végén sem-

milyen szankció, tehát nincs 

veszély”. Mégis megcsinálták, 

annak érdekében, hogy meg 

tudják gyengíteni Magyaror-

szágot, mert azzal, hogy meg-

bélyegzik az országot, meg 

tudják gyengíteni a pozícióit 

- értékelt.

Kifejtette: a következő csa-

ta arról szól, hogy ki védi Ma-

gyarország határait, ki dönti 

el, hogy kit eresztünk be az 

ország területére.

„Egész egyszerűen el akar-

ják venni a kapukulcsot” - fo-

galmazott a kormányfő.

Hozzátette: a jelentést elfo-

gadó Európai Parlamentet „kel-

lő tisztelettel, de egyszerűen 

egy kifutó kollekciónak kell 

tekinteni”, mert jövő májusban 

új választásokat tartanak.

Szerinte a mai EP-ben 

egyértelmű bevándorláspárti 

többség van, amely azt tekin-

ti történelmi küldtetésének, 

hogy megváltoztassa a konti-

nens összetételét, egy népes-

ségcserét hajtson végre. Ezek 

a politikusok gyűlölik azokat 

az embereket, akik szemben 

állnak ezzel a tervvel és ellen-

állást próbálnak szervezni - 

jelentette ki, hozzáfűzve: akik 

május után is egy többségé-

ben bevándorláspárti EP-t 

szeretnének, azok az illegális 

migrációval szembeni ellen-

állás szimbólumává vált Ma-

gyarországot támadják. (…)

A jelentést támogató ma-

gyar képviselőkről a minisz-

terelnök azt mondta, elfogadja, 

hogy az ellenzék el van kese-

redve, mert háromszor vesztett 

egymás után a parlamenti vá-

lasztásokon. Egy ilyen küzde-

lemben néha indulatok is elő-

kerülnek, de az megrendítő, 

hogy az ellenzék nem képes 

a saját belpolitikai ellenfelei 

iránt érzett gyűlöletét a hazá-

ja sorsa mögé rendelni - tet-

te hozzá. „Ez szerintem egy 

kommunista tempó egyéb-

ként, ez a kommunistáknak 

a modernkori definíciója” - 

értékelt, hozzátéve: aki jobban 

gyűlöli a belpolitikai ellenfe-

lét, mint amennyire szereti a 

hazáját, azzal baj van.

 Orbán Viktor azt is hangsú-

lyozta, hogy a jelentés címéből 

kiderül, az Magyarországot 

ítéli el, nem pedig a magyar 

kormányt.

(MTI)

El akarják venni Magyarországtól 
a határôrizet jogát
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Címzetes főiskolai tanári címet
kapott Fruttus István Levente

„2018. szeptember 3-án Prof. Dr. Balla 
Péter rektor hivatalosan megnyitotta a 
2018/2019-es tanévet a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetemen. A Budapest-Fasori 
Református Egyházközség templomában 
tartott tanévnyitó ünnepségen egyetemi 
polgárrá fogadták az elsőéves hallgatókat, 
valamint kitüntetéseket és díjakat adtak át.

Az egyetem tanévnyitója istentisztelettel 
kezdődött, amelyen Dr. Békési Sándor, a 
Hittudományi Kar tanszékvezető egyetemi 
docense hirdetett igét. Dr. Méhes Balázs, a 
Tanítóképző Főiskolai Kar dékánhelyet-
tese köszöntötte a meghívott vendégeket, a 
kitüntetett személyeket, az egyetem oktató-
it és hallgatóit, valamint az egyetem veze-
tőségét.” – olvasható a www.kre.hu oldalon.

Az írásból később az is kiderül, hogy a 
kitüntetettek között Dr. Fruttus István Le-
vente, Címzetes főiskolai tanári címet ka-
pott. Ez a tény az egy héttel később tartott 
kari tanévnyitón is ismertetésre került.

Az elismerés átadásakor felolvasott 
laudáció szerint:

Dr. Fruttus István Levente főiskolai 
docens, a nagykőrösi Tanítóképző 1990-es 
újraindulása után jelen lévő alapító főis-
kolai tanárok egyike, a pszichológiai tár-
gyak programjának kidolgozója, a szociális 
munka és diakónia szak alapítója és a két 
szakról elnevezett szervezeti egység koráb-
bi intézményvezetője, a Diakóniai Tanul-
mányok Tanszék vezetője. Kezdettől arra 
törekedett, hogy a károlis szociális mun-
ka szak gyakorlatorientált képzés legyen, 
melyben külön fontos szerepet szánt a sze-
mélyiségfejlesztő tréningeknek. A diakónia 
szakot és diakóniai szemléletű gondolko-
dást nagy lelkesedéssel menedzselte egy-
házunkban; az egyházi vezetőképzés egyik 
motorja, formálója lett. A Kar főigazgató 
helyetteseként figyelemmel kísérte minden 
szak tevékenységét, a munkatársak előme-
netelét, és bátran tett építő szándékú javas-
latot a képzések megújítására is. Rövid ide-
jű kényszerű távolléte után 2015-től ismét 
visszatért Karunkra, ahol – miként koráb-
ban – közvetlen stílusából fakadóan köny-
nyen teremt kapcsolatot nem csak oktató és 
nem oktató kollégáival, hanem különösen 
a hallgatókkal. Lelki emberként jó érzékkel 
látja meg másokban személyiségük többle-
tét, erősségét, és valódi motiváló egyéniség-
ként erre fel is hívja a rábízottak figyelmét. 
Amikor élete hetvenedik évfordulójához 
érve Istennek adunk hálát, egyúttal elisme-
résünket is kifejezzük gazdag munkássága 
előtt. Az Egyetem és a Kar egyetértésével 
címzetes főiskolai tanári címmel köszönjük 
meg közel negyedszázados köztünk végzett 
szolgálatát.

- Milyen út vezetett a „címzetes főis-
kolai tanár” cím átvételéig?

- Elég kacskaringós. Szüleim a bezárásig 
a főiskola tanárai voltak, magam a főiskola 
gyakorló iskolájának nebulója. A gyöke-
reket nézve 1628 óta 12 városbíró volt a 
felmenőim között. Mivel azonban anno a 
felvételinél nem volt mindegy, hogy kinek 
milyen betű szerepel a neve mögött, így én 
az „E”, értsd. „egyéb”, hátrébb sorolódtam. 
Szüleimmel együtt a műszaki pályát tartot-
tuk a legcélszerűbb választásnak. Villamos-
energiaipari Technikumban, majd a Kandó 
Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán 
végeztem energetikai szakon, és a konzerv-
gyárban energetikusként helyezkedtem el. 
A műszaki élet nem igazán fogott meg. Ak-
kor jött új gazdasági mechanizmus kísérlet, 
ennek keretében a gyárnak mintaboltjai vol-
tak, ehhez marketing kellett, amihez Kovács 
Sándor pszichológus alkalmazása mellett 
döntött, de nem volt végzett szakember, ak-
kor meghirdették, én megpályáztam és a gyár 
segítségével végeztem el. Itt voltam 1980-ig. 
Közben munka- szakpszichológus lettem, 
ledoktoráltam, aztán elhívtak az Ipari Mi-
nisztérium nagy háttérintézetéhez vezető 
pszichológusnak. Egy mérnökből lett pszi-
chológus szereti az egzakt méréseket, én is 
ilyen voltam, de ahogy idősödtem, kezdtem 
észrevenni, hogy ez nem mindig működik. 
Ekkor találkoztam Carl Rogersszel, aki a 
humanisztikus pszichológia alapítója és a 
személyközpontú pszichológia követőjévé 
váltam. Ez körülbelül egybeesett a ’80-as 
évek közepén azzal a titkolt elképzeléssel, 
többen egyre többet gondoltunk arra, 
hogy újra lehetne indítani a főiskolát. 
Soká értettem meg, miért kellett nekem 
mérnöktanárrá majd szakpszichológussá 
válnom, hiszen életem azon pontján na-
gyon jól hasznosíthatóak voltak az addigi 
tapasztalatok. Új alapokat kellett rakni, a 
régi alapokon, a régi szellemiségben. A sza-
kok meghatározásánál küldetésnek érez-
tem, hogy a gyülekezeteinket kell ellátnunk 
kiművelt főkkel. A kálvini gyülekezetnek 
négy tisztségviselői szerepe van, a lelkipász-

tor, a gondnok, a tanító – lefedi a katekéta, 
hittanító és a református tanító személyét 
– , és a diakónus, aki a rászorultakat segíti. 
Az ésszerűség azt diktálta, hogy a tanító, 
hittanoktató szak és diakónus szakok mel-
lé az oktatásban egy világi szak kerüljön. 
Egy egyházi szellemiségű, lelkiségű, pi-
acképes diplomát adó főiskola építése volt 
a célunk. Ezért máig nincs gond a nálunk 
végzett hallgatóknak az elhelyezkedésük-
kel. Az évek során egy szerves fejlődésen 
ment keresztül az intézmény. 1994-ben ala-
kult meg a Károli Gáspár Református Egye-
tem, ami a budapesti teológia és a nagykő-
rösi református tanítóképző alapításában 
jött létre, s lett hozzá azután jogászkép-
zés, először Szegeddel közösen, majd Új-
pesten egy teljesen új jogi kar, valamint 
létrejött egy nagyon erős bölcsészkar is. 
Az ezredfordulót követően tanítottam a 
Semmelweis Egyetemen, a Debreceni Refor-
mátus Hittudományi Egyetemen, és a Par-
tiumi Keresztény Egyetemen. Időközben, 
törvényi szabályozás változásával, szem-
besülnöm kellett azzal, hogy tudományos 
fokozat nélkül nem lehetett senki egyetemi 
oktató, és az egyetemi doktorit nem tekin-
tették tudományos fokozatnak. Így 60 éve-
sen választanom kellett, hogy megcsinálom 
a PhD-t vagy elmegyek nyugdíjba.

Úgy éreztem, még van feladatom, így a 
kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyete-
men megszereztem a PhD fokozatot. 2015 
óta a főiskola docenseként veszek részt 
a Károli Gáspár Református Egyetem és 
nagykőrösi kar életében. A címzetes főis-
kolai tanári cím pedig igazi meglepetésként 
ért. Csakúgy, mint az a könyv, melynek címe 
„A szolgálat ékessége”. A kötetet 70. szüle-
tésnapom alkalmából adta ki a Károli Gás-
pár Református Egyetem, és általam igen 
tisztelt szerzők tanulmányait tartalmazza.

- Önnek a szakterülete a pszichológia, 
a lélektan. Adódhat a kérdés, hogy bár 
minden oktatási intézményben a legfon-
tosabb a benne folyó munka, a képzés, de 
vajon számít-e a környezet? Gondolok itt, 
arra, hogy egy éve újult meg a Hősök tere, 
számít-e ez a főiskola életében?

- Ez nagyon érdekes kérdés, mert az 
emberek nagyobb része jobban érzi ma-
gát egy szép környezetben, egy jó kör-
nyezetben, és bizony, amikor itt pénte-
ken és szombaton egész nap 8-10 órákat 
tanulnak a hallgatók, fáradtak is sokszor, 
örömmel ülnek ki, mert szép. És van még 
egy dolog, a hallgatóink egy része majd 
hanyatt esett az évnyitón, mert ők még 
nem látták az Arany család szobrát és az 
is mennyire szép. Nekem személy szerint 
is nagyon tetszik. Nagyon-nagyon be-
csülöm azokat az embereket, akiknek ez 
köszönhető.
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Hirdetés

ŐSZI
PILLANAT

Becsengettek, elkezdődött a tanév. Képünkön az Arany János 
Református Általános Iskola és Óvoda 6. osztályos diákjai őszi 
napsütésben, a Hősök terén tartott szabadtéri testnevelés órán.

Téli rezsicsökkentés
MÁR TÖBB, MINT 1000-EN ADTÁK LE AZ 

IGÉNYBEJELENTÔ NYILATKOZATOT! HA ÖN MÉG 
NEM TETTE MEG, ADJA LE MOST!

Már 1050-en adták le a téli 

rezsicsökken tés sel kapcsola-

tos igénybejelentő nyi lat ko za-

tot 2018. szeptember 18-i ösz-

szesített információk szerint. 

Ha Ön még nem tette meg, ak-

kor 2018. október 15-ig (hét-

fő) megteheti, a nyilatkozat 

elérhető a városi honlapon, 

valamint a Nagykőrösi Pol-

gármesteri Hivatal portaszol-

gálatain. A kitöltött nyilatkoza-

tot a Nagykőrös, Szabadság tér 

5. szám alatt fsz. 9. és 10. számú 

iktató helyiségeiben adhatja le 

ügyfélfogadási időben. 

A NAGYKŐRÖSI ME-

ZŐ ŐRÖK VÁRJÁK AZ 

ÖN TELEFONHÍVÁSÁT 

IS!
További fontos informá-

ció, hogy a külterületeken élők 

ebben is számíthatnak a me-

zőőri szolgálatra, ha vezetékes 

gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-

tőanyagot használ, akkor jelez-

ze a mezőőröknek és felkeresik 

önt az igénybejelentő lappal. 

Az I. sz. működési terüle-
ten lakók (Kecskeméti és 

a Ceglédi úttól jobbra eső 
terület) forduljon biza-
lommal Sipos László (06-
20/543-2523) mezőőrhöz, 
a II. sz. működési terü-
leten lakók pedig (Kecs-
keméti és a Ceglédi úttól 
balra eső terület) Kenye-
re s Balázs (06-20/548-
0921) me ző őr höz.
Ha Ön külterületen él, nem 

vette még igénybe a téli rezsi-

csökkentést és az igénybejelen-

tő nyilatkozatot sem adta le, 

akkor mindenképpen keresse a 

mezőőröket és segítenek.

A VÉGSŐ LEADÁSI 

HATÁRIDŐ: 

2018. OKTÓBER 15.
Horváth Tibor
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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

NAGYKŐRÖSIEK NAGYKŐRÖSÉRT
I. rész

A Cifrakert nagyszínpadán 2018. 
szeptember 9-én 17 órától adták 
át a Nagykőrösiek Nagykőrö-
sért díjat Dévaványai-Halasy 
Erika Mária pedagógus részére 
is. Az alábbiakban az ő életéről, 
munkásságáról olvashatnak.
 Dévaványai-Halasy Erika Mária 

pedagógus
Dévaványai-Halasy Erika Má ria 
1960-ban született Nagy kő rö sön. 
Anyai ágon tősgyö ke res nagy-
kő rö si; édesapja Bu da pest ről, 
nemesi családból szár mazik. Kis-
gyermek kora óta ta ní ta ni szere-
tett volna. Diákéveit az Arany 
János Általános Iskolában, majd 
az Arany János Gimnáziumban 
töltötte. Osztályfőnökei, tanárai 
pedagógiai munkája, gyereksze-
retete példa volt számára és meg-
erősítette hitében. 

Képesítés nélküli nevelőként 
az Arany János Általános Iskolá-
ban kezdte pályafutását, majd el-
végezte Zsámbékon a tanítókép-
zőt és diplomát szerzett. Jelenleg 
a Nagykőrösi Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola Pedagógiai Közös-
ségét erősíti tudásával.

Számos tanítványa szerzett 
alap,- és középfokú nyelvvizs-
gát német nyelvből az évek fo-
lyamán.

1986-ban Kiváló munkájáért 
kitüntetésben részesült. 2014-
ben a Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola közössége Kos-
suth-emlékérmet adományozott 
számára. Szintén 2014-ben, majd 
2015-ben és 2017-ben a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ 
elismerő oklevelét is megkapta.

Egy leánygyermek boldog és 
büszke édesanyja. 

Saját szavaival élve: 

’Pedagógiai hitvallásomat 
Német László gondolata fejezi 
ki a legjobban:

„Azért vagyok pedagógus, 
hogy a természetnek nyers gyé-
mántjait szép vigyázattal csiszol-
jam kristályba.”

Ennek szellemében végeztem 
tanítói munkámat. Tehetséges 
tanítványaim szárnyaltatása vá-
rosi, megyei, országos tanulmá-
nyi versenyeken kiváló helyezé-
seket hozott. Ezzel is öregbítve 
városom és iskolám hírnevét.

Ha újra pályaválasztás előtt 
állnék, szintén ezt a hivatást 
választanám. Hiszen a legcso-
dálatosabb dolog látni, hogyan 
jutnak el a gyerekek a tudás 
birodalmába. Érezni szeretetü-
ket, ragaszkodásukat.’

Ebben a tanévben nyugdíjba 
vonul. Visszatekintve az elmúlt 40 
tanévre: nevelő-oktató munkáját 
a szakma iránti feltétlen elköte-
lezettséggel, szorgalommal, gyer-
mekszeretettel, felelősségérzettel, 
szakmai hozzáértéssel végezte di-
ákjai érdekében, az iskolavezetés 
és szülők elégedettségére.

Példaértékű, értékteremtő 
munkájáért, magas szintű 

szakmai elhivatottságáért, az 
iskolában tanuló diákokért 

végzett lelkiismeretes, odaadó, 
közösségépítő és szolgálatkész 

tevékenységének elismeréséért, 
városunk hírnevének öregbí-
téséért, a Nagykőrös Városért 

Közalapítvány a Nagykőrösiek 
Nagykőrösért díjat adományoz-

ta Dévaványai-Halasy Erika 
Mária részére.

A díjazottnak gratulálunk!
Lejegyezte: Beretvás Judit

ELINDULT A TEMETÔHEGYI VÁROSRÉSZ
ÚTJAINAK GEODÉZIAI KIJELÖLÉSE!

Ott jártunkkor éppen a Cinege 
utcában zajlott az útpálya geo-
déziai kijelölése, a telekhatárok 
figyelembevételével. A magassági 
szintek beállítása is most törté-
nik meg. A Cinege utca mellett 
hamarosan újabb, az önerős út-
építésben érintett Temetőhegyi 
utcákban jelennek meg a szakem-
berek és információink szerint a 
munkagépek már a héten fölvo-
nulhatnak, rövid időn belül pedig 
kezdődik a látványos útépítés.

Kérjük, a munkaterületen 
fokozott figyelemmel és óvatos-

sággal közlekedjenek, hogy az 

útépítés sikere az ott élők közös 

öröme legyen!

FOLYTATJUK!

 Horváth Tibor

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet állást hirdet 

 SZAKÁCS munkakör betöltésére. 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: szakács végzettség; egészségügyi alkalmasság; 
magyar állampolgárság; büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat el-
nyerése esetén, munkába álláskor szükséges 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Julianna gazdasági igaz-
gatónőnél, vagy Kis Szilvia élelmezési csoportvezetőnél kérhetnek, tel.: 53/351-761.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi 
Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével 
(2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) vagy Személyesen 
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Pár héten belül 
indul a nemzeti 

konzultáció
A kormány nem titkolt 
cél ja, hogy Ma gyar or-
szá got családbarát hellyé 
te gye, az ehhez szük sé-
ges to váb bi lé pé  se ket egy 
nem zeti kon zul tá ció ke-
re  té ben sze ret nénk közö-
sen eldönteni - mondta 
Dö mö tör Csaba, a Minisz-
ter elnöki Kabinetiroda 

par la men ti államtitkára, 
a Nagy családosok Or-
szágos Egye sü le te (NOE) 
hagyomá nyos őszi talál-
kozóján. 

Hozzátette, hogy a 
kon zul tá ció előkészítése 
már gőzerővel zajlik, pár 
héten belül el is indul.

MTI

Hirdetés

SZENTENDREI NYUGDÍJASOK 
NAGYKÔRÖSÖN

„A VÁROS SZÉPSÉGE 
LENYÛGÖZTE ÔKET!”

A nagykőrösi Egymásért Nyug-
díjas Szervezet szentendrei ta-
vaszi látogatását viszonozva a 
szentendrei nyugdíjasok 2018. 
szeptember 8-án látogatást tet-
tek Nagykőrösön. 

A látogatás során megtekin-
tették a Cifrakerti délelőtti ren-
dezvényeket, a megújuló Muze-

ális Gyűjtemény felújított, átadás 
és felavatás előtt álló épületét, 
a város központját a Széchenyi 
tértől a Hősök teréig. E délelőtti 
séta során volt mód látniuk a kü-
lönféle oktatási intézményeket, 
szobrokat, a református és kato-
likus templomokat, valamint a 
közigazgatási intézményeket.

A Sport Centrumban kelle-
mes beszélgetéssel egybekötött 
finom ebédet fogyasztottak, 
melynek értékét emelte a jó ízlés-
sel berendezett környezet és az 
udvarias kiszolgálás. Ebéd után 
a társaság együttesen kiláto-
gatott a református temetőbe, 
ahol pár megemlékező mondat 
után közösen megkoszorúzták 
a Nemzeti Emlékhelyet.

A város szépsége lenyűgözte 
Őket! A napi kelleme s együtt-
lét után utaztak haza Szent-
endrére. 

Szarvák Zoltánné elnök
vitéz Varga Péter Pál 

tiszteletbeli elnök

ÖRÖM A TIBIKERBEN: 
Gyógyíthatatlan betegségben 

szenvedő anyuka 
a megajándékozottak közt

Immár hagyományosan ajándé-
koz tak a TIBIKER nagykőrö si 
élelmiszerboltjában két rá szo-
ru ló családnak kétszer 10.000 
fo rint értékű vásárlási utal-
ványt. Nagy volt az öröm, az 
anyukák és a gyerekek boldo-
gan vásároltak a boltban, lát-
szik, hogy jó helyre kerültek az 
aján dé kok. Havasi Bettina la-
punknak elmondta, hogy szoktak 
vásárolni ebben az üzletben, an-
nak ellenére is, hogy nem laknak 
közel. „Sok mindent itt szerzünk 
be. Imádjuk a fagyasztott termé-
keket, például a töltött nudlit, de 
húst, üdítőket, tejtermékeket is 
gyakran veszünk itt. Teljesen csa-
ládbarát ez a bolt! Minden megta-
lálható itt, és nem drága, családias 
a hangulat, kedvesek az eladók. Ez 
egyáltalán nem mindegy egy üz-
letben! Rendszeresen járunk ide, 
nagyon segítőkész a személyzet. 
Nagyon örülünk! Nem nyertünk 
még ilyesmit soha. Egyedül neve-

lem a két gyermekem, a nagyobb 
5,5, a kislányom 3,5 éves. Őt még 
soha nem látta az apukája. Gyó-
gyíthatatlan betegséggel küzdök, 
két éve életmentő műtéten estem 
keresztül. Kecskeméten a bírósá-
gon dolgozom, de nem tudtam 
még a betegségem miatt vissza-
menni dolgozni sajnos. Így aztán 
minden segítség nagyon jól jön, 
mint ahogyan ez is.„- mondta el 
lapunknak Bettina.

A másik szerencsés nyertes 
Tóth Annamária, 5 gyermek 
büszke édesanyja. A legkisebb 
6, a legnagyobb 14 éves. „Az 
élettársammal élek, főállású anya 
vagyok, a párom kőműves mellett 
dolgozik. A Katolikus Temetőnél 
lakunk, nem túl közel, ezért rit-
kán jövünk, de nagyon szeretjük 
a nagykőrösi TIBIKERT. Örül-
tünk nagyon, hogy nyertünk! 
Húst veszek, de a gyerekek is kap-
nak valamit természetesen. „ 

LV 

Képünkön Bettina jobbra, Annamária balra

GEO JUNIOR
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 

VILÁGA KICSIKNEK

„AMIKOR MEGREMEG A FÖLD A LÁBUNK ALATT…” 

CÍMŰ ELŐADÁS

2018. SZEPTEMBER 26., SZERDA 17 ÓRA

KULTURÁLIS KÖZPONT KLUBTERME

OLÁH RÓBERT GEOGRÁFUS-TÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

 A BELÉPÉS INGYENES!
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ISTEN ÉLTESSE! EREDMÉNYES VOLT 
dr. Czira Szabolcs egyeztetése, 

kéthetente történhet 
a zöldhulladék elszállítása

90. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötte Bélteky La-
jos urat dr. Czira Szabolcs 
városunk pol gármestere. A 
je les nap alkalmából össze-
gyűlt a család apraja-nagyja, 
hogy jókívánságait fejez ze ki 
az ünnepeltnek. A köszöntők 

sorához csatlakozott dr. Czi-
ra Szabolcs polgármester, 
aki a város nevében köszön-
tötte otthonában Bélteky 
urat és átadta neki Orbán 
Viktor miniszterelnök úr jó-
kívánságait tartalmazó em-
léklapot is.

Polgári célokra is haszno-

sítanák a Gripenek állomá-

soztatására használt kato-

nai repülőteret – tudta meg 

lapunk. A honvédelmi tárca 

megerősítette, a kecskeméti 

repülőtér kettős hasznosí-

tásának előkészítése folyik. 

Értesüléseink szerint a ve-

gyes funkció kialakítása első-

sorban a régióban működő 

Mercedes-gyár beszállítói-

nak igénye miatt merült fel.

A Honvédelmi Miniszté-

rium megerősítette, hogy a 

kecskeméti repülőtér kettős 

(katonai-polgári) hasznosí-

tásának előkészítése folyik. 

Tá jé koz ta tásuk szerint a fej-

lesz tés hez nemcsak infra-

struk turális fejlesztések kel-

lenek, hanem adoptálni kell 

az Európai Unió előírásai-

nak megfelelő eljárásokat is.

A polgári terminál kialakí-

tá sa – a Modern városok prog-

ram részeként – a civil üze mel-

te tő feladata, de ez a ka to nai 

bázis működését sem mi lyen 

formában nem be fo lyá sol ja – 

közölte a tárca saj tó osz tá lya. 

A Magyar Hon véd ség repü-

lőbázisainak mo der ni zá lá sa, 

fejlesztése et től függetlenül, 

NATO- és nemzeti erőforrá-

sok bevonásával valósul meg.

A teljes cikket elolvas-

hatják a Magyar Idők olda-

lán, itt: https://magyaridok.

hu/belfold/polgari-termi-

nalt-is-nyitnak-a-kecske-

meti-repuloteren-3490313/

Forrás: Magyar Idők/

Haraszti Gyula

POLGÁRI TERMINÁLT IS 
NYITNAK A KECSKEMÉTI 

REPÜLŐTÉREN
A vegyes hasznosítás segíti a mercedest 

és fejlődést hozhat a régiónak

A gyakoribb zöldhulladék el-
szállítás érdekében egyeztetett 
dr. Czira Szabolcs polgármester 
a Duna-Tisza közi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel.

Az egyeztetést követően a cég 
ügyvezetője, Agatics Roland az 
alábbiakról tájékoztatta városunk 
polgármesterét.

„Társaságunk a közszolgálta tás 
ellátása során felmerült igé nyek 

kielégítése érdekében együtt kíván 
működni az Önkor mányzattal. 
Ennek keretében a kérésének meg-
felelően, társaságunk a jövőben 
biztosítani fogja, hogy Nagykőrös 
településen március és november 
közötti időszakban a keletkezett 
zöldhulladék kétheti gyakoriság-
gal kerüljön elszállításra a köz-
szolgáltatási rendszerbe bekapcsolt 
ingatlanhasználóktól.” 

A Katolikus Templom 
tornyának és a Gyülekezi 

Ház épületének felújítását 
támogathatja a Város

Nagykőrös Város Önkormányzat 
Pénz ügyi és Városüzemeltetési 
Bi zott sá ga a múlt héten tárgyalta 
és véleményezte, elfogadta azt a 
határozati javaslatot, melyet Té-
nyi András főépítész készített, és 
amely két egyházi tulajdonú épü-
let felújítását támogatja. A végső 
döntést a Képviselő- testület hoz-
za meg szeptember 27-i ülésén. 
Nagykőrös Város Önkormányzata 
az egyediséggel rendelkező telepü-
lésképünket meghatározó értéke-
ink megóvása érdekében hirdette 
meg az épített örökség védelmére 
adható 2018. évi II. pályázatot. 
Határidőre két pályázat érke-
zett be. A Nagykőrösi Reformá-
tus Egyházközség a Nagykőrös, 
Szolnoki út 2., (Gyülekezeti ház) 
felújítására kért önkormányzati 
támogatást. Az épület helyi véde-
lemmel rendelkezik, országosan 
védett műemléki környezetben 
található. A pályázatnak köszön-
hetően a főépület közterület és 
a templomkert felöli lábazati és 

vakolt falfelületek javítása, festé-
se, bádogos szerkezetek készíté-
se, kerítés és kapuzatok javítása, 
csiszolása, mázolása valósulhat 
meg.

A Nagykőrösi Római Kato-
likus Plébánia Nagykőrös, Sza-
badság tér 3. (Katolikus temp-
lom) egyedi országos műemléki 
védelemmel rendelkezik, műem-
léki környezetben található, és a 
településképet is meghatározó 
jellegű. A pályázatból a templom 
épület cserép fedésének javítása, 
pótlása, új hófogók elhelyezése, 
az ereszcsatornák takarítása va-
lósulhat meg. A toronysisakon 
található faszerkezetű ablakok 
cseréje is megtörténhet. Mindkét 
épület önkormányzati segítség-
gel történő felújítását támogatta 
a szakbizottság. Amennyiben a 
Képviselő- testület is úgy dönt, 
mindkét egyház 990.000 ezer fo-
rintot kaphat a feladatok elvég-
zésére. 

LV
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F E L H Í VÁ S
Az utóbbi pár hétben nagy-
kő rö si lakosok jelez ték, 
hogy a város lakossága ál-
tal közkedvelt Cif ra kert ben 
botrányos vi sel ke dés sel és 
a helyhez mél tat lan maga-
tartással fi atalok za var ják a 
szép, felújított kör nye zet-

ben pihenni, szó ra koz ni, 

kikapcsolódni vá gyó kat, 

esetleg kisgyer me kes csa-

ládokat. 

Őszintén bízom benne, 

hogy együtt hatékonyan 

tu dunk fellépni a vandá-

lok ellen. Ezért amennyi-
ben - sajnálatos módon 
- hasonló helyzet részese, 
vagy közvetlenül szemta-
nú ja, jelezze a Nagykő-
rösi Rendőrkapitányság 
(tel.: 06-53/351-777), vagy 
rövid úton a Nagykőrösi 

Polgármesteri Hivatal por-

taszolgálat ügyeleti ideje 

alatt a 06-53/550-300-as 

telefonszámon. 

Dr. Czira Szabolcs sk.

polgármester

Nagykőrös a győztesek városa, épül a Piaccsarnok, teljesen megújul a Múzeum épülete kívül-belül, elkészült nemrég a Cifrakert fej-
lesztése is, ahová az Arany-Napok keretében idén is ezrek látogattak ki.  A rendezvény átütő sikert ért el, Caramelt, Tabáni Istvánt és 
Demjén Ferencet is tömegek hallgatták a felújított nézőtéren. A megvalósult és folyamatban lévő beruházásokról is kérdeztük a kiláto-
gatókat, hiszen nekünk tényleg fontos az emberek véleménye.

Szerintem…
Fontosnak tartják a nagykőrösiek a városfejlesztést

Hollósi Ferenc: „Nagyon szép így most a Múze-

um, előtte nagyon le volt pusztulva. Ráfért már 

nagyon ez a felújítás. Szerintem mi is eljövünk, 

ha majd megnyit, minket is érdekel. Minket is, 

de a gyerekeket leginkább érdekelni fogja. Örü-

lünk, hogy a Cifrakert is megújult, a gyerekekkel 

elég sokszor ki szoktunk jönni, játszani. Nagyon 

jó lett, reméljük, folytatódik a Cifrakert megújí-

tása és  jó lenne, ha nem a nagyok használnák a 

gyerekjátékokat. A kis csörgőt és a hintát nagyon 

szeretik a gyerekek, leginkább miattuk sétáltunk 

ki az Arany-Napokra.”

Szűcs Ferencné Rozika: „A Múzeum gyönyö-

rű lesz, előtte egy dzsumbuj volt, tele volt téglá-

val meg mindennel. Most már normálisan néz 

ki, pedig még teljesen nincs kész. Én nekem 

nagyon tetszik, természetesen szükségesnek 

és fontosnak tartom a felújítását. A Cifrakert 

is nagyon tetszik, tágasabb, el van osztva a tér 

szépen, nekem nagyon tetszik. Minden rendez-

vény érdekel, nagyon gazdag programokban az 

Arany-Napok, jó a kínálat.”

Vasai Zsolt: „Én személy szerint örülök a Mú-
zeum felújításának igen. Remélem, hogy egy 
nagyon jó közösségi, társasági tér fog ott ki-
alakulni. Szükséges volt már a felújítás, romos 
volt, elhagyatott és ritkán látogatott volt előtte. 
Szerintem a funkcióbővítés bevonzza az embe-
reket, a szabadulószoba, a kávézó mindenhol 
népszerű. Nekem tetszik a megújult Cifrakert 
is, gyakran kijárunk. Ezzel a rendezvénnyel 
párhuzamosan zajlik a Pálfájában egy motoros 
találkozó, én motorozok, feleségem motorozik, 
a találkozó fölvonulásának az egyik állomás-
helye ez most, itt vagyunk közel 200 motorral, 
majd megyünk vissza a Pálfájába, most ezért 
jöttünk, de estére jövünk ide vissza szórakozni. 
Vasárnap pedig Akasztóra megyünk, ott lesz 
egy motoros fesztivál és azon is részt veszünk.”

Folytatjuk!
Horváth Tibor

Hirdetés

TULAJDONOSVÁLTÁS!
Hétfőn robbant a hír, hogy tulajdonost vált az Index.hu hirdetéseit szervező értéke-

sítési ügynökség, és az Index mellett több internetes portált tömörítő cég. Az egész 

Ziegler Gábor és Oltyán József magánszemélyek tulajdonába került.

 Oltyán József, aki a Bácsmegye.hu internetes híroldal főszerkesztője, korábban 

dr. Ábrahám Tibor Lászlónak, a Heti Hírek főszerkesztőjének alkalmazottja volt. 

Horváth Tibor 
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Folyamatosan dolgoznak 
a piac megújulásán

Folyamatosan dolgoznak a piac megújí-
tásán a kiváló nagykőrösi szakemberek, 
a lakosság pedig várja és örül annak, 
hogy ez a fejlesztés is megvalósulhat, 
és kényelmesen, kulturált körülmények 
között vásárolhatnak az egész piacon. 
A helyszínen tartózkodó szakemberektől 

megtudtam, hogy október közepétől újra 
nagyon látványos lesz a piac megújítása, 
érkezhetnek ugyanis a tartóoszlopok. 
A beruházás igazi győztesei pedig, ahogy 
mindig, most is a nagykőrösiek. FOLY-
TATJUK!

Horváth Tibor

Szerintem…
 Mihály Andrásné: „Szükséges a piac felújí-
tása is szerintem, de jobb lett volna nem a 
nyár közepén megkezdeni a felújítást. Ettől 
eltekintve biztos jó lesz és szép lesz, kel-
lett ez Nagykőrösnek, főleg, hogy a városi 
fenntartású utcákat is megcsinálják. Mi is itt 
hordjuk be az árut körbe és nagyon rossz a 
járdák és az utak állapota is. Nagyon vigyáz-
nunk kell, hogy össze ne boruljon minden. 
Én most barackot, almát, szőlőt, virágot áru-
lok. Nagykőrösi vagyok és már 4-5 éve áru-

lok itt, a piacon, régebben, míg dolgoztam, 
nem árultam. Remélem tehát, hogy minden 
szép lesz, ha elkészül, nagy felfordulással 
jár, de szerintem megéri. Örülünk, hogy a 
felújítás alatt is tudunk árusítani, ezért ter-
melünk kicsit többet. Szerintem szükséges a 
csarnok is, biztos jó lesz, én úgy gondolom, 
hogy télen is, akik ilyesmivel foglalkoznak, 
például tejjel, biztos vagyok benne, hogy 
nagyon fognak örülni.”

Horváth Tibor

Szerintem…
Több ezres tömeg látogatott ki a Nagykőrösi 
Arany-Napok változatos programjaira, lapunk 
arról kérdezte a fesztiválon részt vevőket, hogy ér-
tékeljék pár szóban a rendezvényt, ők elsősorban 
miért látogattak ki, mi az, ami megragadta őket? 

Rácz Zénó, Nagy Benjamin, Subicz Noel: 
Nagykőrösiek vagyunk, mind a hárman a 
Petőfi iskolába járunk. Nagyon jól érezzük 
magunkat az Arany-Napokon. Finomak az 
ételek, fantasztikusak a koncertek, sok az 
újdonság, Caramellel közös fotó is készült. 
Mindkét nap itt voltunk, szinte törzsven-
dégek vagyunk és biztos, hogy addig mara-
dunk, ameddig tart a buli. Jövőre is itt a he-
lyünk. A Cifrakert is nagyon szép lett, sokkal 
jobb így, hogy felújították, sűrűn járunk ki. 

Nagyné Kostyán Mónika és családja: 
Reggel a Polgárrá Fogadási Ünnepségen is részt 
vettünk, nagyon tetszett, az ajándékoknak is 
nagyon örültünk, főleg a kislányunk, Niki, dél-
után pedig a nagyobb gyerkőcöt is kihoztuk 
picit játszani. Szinte az egész napot itt töltöttük, 
csak ebédelni mentünk haza, nagyon jól érez-
zük magunkat, sok élménnyel gazdagodtunk. 
Az Arany-Napokra eddig is mindig kijártunk, 
egyre színvonalasabb a rendezvény, nagyon sok 
mindenre odafigyelnek. A megújult Cifrakert 
is nagyon szép lett, a játszóteret ki is használjuk 
maximálisan, szinte minden nap jövünk. 

Folytatjuk…
Beretvás Judit
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2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus 
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Hirdetés
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2018. szeptember 17-től 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel: 53/552-134

2018. szeptember 24-től 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér

2018. szeptember 22-23-án

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. 

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

2018. szeptember 29-30-án

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44., 

Tel.: 53/350-703

PB gáz 11,5 kg

4299 Ft
PB gáz 23 kg

8499 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető

Hirdetés

Helyi adózással kapcsolatos 
aktuális tudnivalók

I. Gépjárműadó

A gépjárműadóval kapcsolatos 

elsőfokú adóhatósági feladatok 

az illetékes önkormányzati adó-

hatóság hatáskörébe tartoznak. 

Az adóalanyiság az országos gép-

jármű-nyilvántartás adataihoz 

vannak kötve, attól az adóható-

ság nem térhet el. Az adó alanya 

az a személy, aki/amely a nyil-

vántartásban az év első napján 

üzemben tartóként, ennek hiá-

nyában tulajdonosként szerepel.

Az, hogy az üzembentartó/

tulajdonos személyében bekö-

vetkező változás be nem jelenté-

se kinek róható fel, az nem hat 

ki a gépjárműadó adóalanyi-

ságára, ez a felek külön polgári 

jogi vitájára tartozó kérdés.

II. Talajterhelési díj és magán-

személyek kommunális adója

Az önkormányzati adóhatóság 

a Nemzeti Adó –és Vámhivatal 

szolgáltató jellegű politikájával 

összhangban 2018. II. félévében 

is folytatja a bevallási kötele-

zettségek teljesítésére és az adó-

mentességre való jogosultságra 

irányuló ellenőrzéseket. 

2018. II. félévben az alábbi 

utcákban lévő ingatlanok vonat-

kozásában történik meg az elle-

nőrzés, hogy az ingatlan tulaj-

donosai eleget tettek-e bevallási 

kötelezettségüknek:

1. talajterhelési díj:

Katona József u.,

Kuruc u.,

Nádasdy u.

2. magánszemélyek kommu-

nális adója: 

Áchim András u.,

Árpád u., 

Bolgár u.,

Csipvári u.,

Dezső Kázmér u.,

Fülemüle u., 

Jázmin u.,

Szivárvány u.,

Tavasz u.,

Tázerdei u.,

Török Ignác u., 

Zöldfa u.

A helyi adóhatóság továbbra is 

kéri, hogy az egyenlő –és ará-

nyos közteherviselés elvének 

megfelelve, az adóhatósági el-

lenőrzéshez kapcsolódó szank-

ciók (adókülönbözet megálla-

pítása, adóbírság, késedelmi 

pót lék) elkerülése érdekében 

te gye nek eleget bevallási kötele-

zett ségüknek. 

Az adóhatósági eljárásban 

biztosított fizetési könnyítési 

lehetőségeket kérelemre a he-

lyi adóhatóság engedélyezheti. 

Az egyéni helyzet jogszabá-

lyokkal összhangban álló, mérle-

gelhető kezelésére lehetőség van, 

de az kizárólag az adózó írásbeli 

kérelmére – indok és alátámasz-

tott bizonyítékok alapján – tör-

ténhet meg. 

/Ügyfélfogadási idő: hét-
fő: 15.00-18.00, szerda: 7.30-
15.00, péntek: 7.30-12.00./

Nagykőrösi Polgármesteri 
Hivatal adóhatóság

A WWW.NAGYKOROS.HU

OLDALON, NAGYKŐRÖS 

VÁROS HIVATALOS 

HONLAPJÁN 

FRISS HÍREKKEL, 

KÉPGALÉRIÁKKAL 

TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE 
MEG ÖN IS AZ 
INTERNETEN

Orvosi
ügyelet
telefonszáma: 

53/350-377
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Hirdetés

INGYEN 
FACSEMETÉKET KAPNAK 

A NAGYKŐRÖSIEK
Az elmúlt évek hagyományai-

nak megfelelően ebben az év-

ben is lehetőség volt arra, hogy 

a nagykőrösi lakosság facse-

metéket igényeljen pályázati 

kiírás alapján. Idén Nagykőrös 

Város Önkormányzat Pénzügyi 

és Városüzemeltetési Bizottsá-

ga egymillió forint elkülöní-

tésével 2018. évre közterületi 

kiültetés céljából fásítási akciót 

hirdetett meg, melyre a pályá-

zati felhívás határidejéig, 2018. 

július 31-ig 18 db igénylést 

adtak be összesen 64 db fára. 

A bizottsági döntést megelőző-

en helyszíni bejáráson kerültek 

ellenőrzésre a beadott kérelmek. 

A helyszínekről fotódokumen-

táció készült. A támogatási 

javaslat alapján a facsemeték 

összköltsége bruttó 700.000 

Ft. A tervek szerint a Szentesi 

Díszfaiskola szállítja be majd a 

10/12 földlabdás vagy konténe-

res fákat. A G. Kovács Sándor 

elnök által vezetett szakbizottság 

döntött szeptemberi ülésén a ké-

relmek támogatásáról, az érin-

tettekkel hamarosan felveszik a 

kapcsolatot.

LV

A FIDESZ-KDNP 
jelöltje magabiztosan 

nyert Tiszavasváriban, 
megbukott a Jobbik!

A FIDESZ-KDNP polgár-

mester-jelöltje nyert a Tisza-

vasváriban tartott időközi vá-

lasztáson szeptember 16-án, 

vasárnap. Szőke Zoltán, a kor-

mánypártok jelöltjeként 1897 

szavazatot szerzett, a Jobbik 

által támogatott ál- függet-

len jelölt, aki eddig a város 

jegyzője volt, 1676 szavazatot 

kapott, így a párt ezt a felleg-

várát is elbukta. Rajtuk kívül 

még két független jelölt is el-

indult a megmérettetésen.

Tiszavasváriban azért kel-

lett időközi polgármester vá-

lasztást tartani egy évvel az 

önkormányzati választások 

előtt, mert az eddigi Jobbi-

kos polgármester listás helyen 

bejutott az országgyűlésbe és 

inkább azt választotta, mint a 

polgármesterséget.

Az ellenzék láthatóan telje-

sen a padlón van, szinte sehol 

nem tudtak április óta időközi 

választáson nyerni, sőt, voltak 

olyan települések, ahol jelöltet 

sem állítottak. Ez nem csak az 

adott településen lakók cser-

benhagyása, de azt is üzeni, 

hogy képtelenek arra is, hogy 

egyetlen embert is találjanak, 

aki egyáltalán vállalná a jelö-

lést. 

A Jobbik pedig kijelen-

tette, hogy a jövő évi önkor-

mányzati választásokon is 

csak ott indítanak jelöltet, 

ahol esélyt látnak. A Tiszavas-

vári eredmény is megmutatta, 

hogy még ott is nagyon „inog 

a szék”, ahol korábban nyertek, 

itt 52,1%-t kapott 2014-ben 

a Jobbikos jelölt, most pedig 

csupán 36,8%-ot. A 2014-ben 

kapott 2602 szavazatból pedig 

több, mint 900 voks „olvadt 

el”, azaz 900 szavazót veszített 

a Jobbik saját „fellegvárában”. 

Ez az adat többet mond min-

den szónál… ide süllyedt a 

Jobbik.  

Horváth Tibor
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Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk, 
igazgatói beszámoló a nyári fejlesztésekrôl

Szeptember 2-án, vasárnap 
10.00 órától ünnepi tanévnyitó 
istentiszteleten vettünk részt 
templomunkban. Szabó Gábor 
nagytiszteletű úr igehirdetése 
után a 3.a osztály vidám ünne-
pi műsora következett Papné 
Csontos Ilona rendezésében, 
majd Vas János igazgató úr be-
szélt a tanévet érintő személyi 
változásokról, a nyári felújítá-
sokról és fejlesztésekről. 

Elmondta, hogy óvodánkban 

új csoportszoba létesült külön öl-

tözővel és mosdóval együtt. Óvo-

dánk régi épületében is szükség 

volt tisztasági meszelésre, par-

kettalakkozásra, PVC cserére. 

A bejárat fölé előtető is készült.  

Iskolánkban a Hősök terei 

épületünk homlokzata a temp-

lom és a Hősök tere felől megú-

jult, melyre 990.000 Ft összegű 

támogatást nyert iskolánk az 

Épített örökség helyi értékeinek 

védelmére kiírt pályázaton Nagy-

kőrös Város Önkormányzatától. 

A támogatást ezúton is köszön-

jük. Sor került az udvar aszfal-

tozására és a szennyvízcsatorna 

rekonstrukciójára. A szerződés 

szerinti árba még játszóeszközök-

nek szánt, gumiborítású terület 

kialakítása is belefért. Megújult 

a kerékpártároló. A Hősök terén 

tantermeinket új karnisok és új 

függönyök tették barátságosabbá. 

A templom felöli bejárat, a pince 

előtere is szebb lett. A növekvő 

tanulói létszám és a két tanítási 

nyelvű osztályok optimális tanulási 

feltételeinek biztosítása érdekében 

az egyik technika tanműhelyből 

kialakítottunk egy csoportbontás-

ra alkalmas tanteremet. 

Másik két épületünkben ki-

sebb felújítások történtek. Ez-

úton köszönjük a 2. c osztály 

szü lői közösségének, hogy a 

Kecs ke mé ti úti épületünkben 

ki fes tették az osztálytermüket. 

Tantermeink berendezését is 

folyamatosan korszerűsítjük. Új 

szekrénysorral felszerelt termeink 

száma 2-vel bővült. 22 új pad és 

22 új tanuló asztalt vásároltunk 

a nyár folyamán. Informatikai 

eszközparkunk 3 db projektorral, 

7 db komplett számítógép kon-

figurációval, 3 db Notebookkal, 

6 db monitorral, 5 db hangszó-

róval, 10 db billentyűzettel, 12 

egérrel, 1 db kerámia táblával, 

2 db MIMIO interaktív eszköz-

zel, 1 db nagy hangfal, valamint 

30 db micro:bit programozható 

alaplappal gazdagodott. A Lo-

sonczi utcán lévő épületünkben 

elkészült a wifi-hálózat. Ezt a 

2.560.000 forintos beruházást is-

kolánk PRO SCOLA alapítványa 

280.000 Ft-tal, Szülői Tanácsa 

pedig 400.000 Ft-tal támogatta. 

Ezúton is köszönjük a támoga-

tást. Az idei tanévtől indul in-

tézményünkben a Sakk Palota 

program első évfolyamunk mate-

matika-informatika osztályában. 

Az ehhez szükséges eszközöket is 

be szereztük.  

A nyári általános isko-

lai beruházásaink mintegy 

25.000.000 Ft-ot, óvodánké pe-

dig 14.000.000 Ft-ot tesznek ki. 

Köszönet illeti fenntartó gyüleke-

zetünket, a Nagykőrösi Re for má-

tus Egyházközséget, hogy le he tő-

vé tette ezeket a beru há zá sokat. 

Köszönet illeti továbbá in téz mé-

nyünk technikai, irodai, pedagógus 

munkát segítő dol go zó it, gazdaság 

vezetőjét, igaz ga tó helyetteseinket 

és tagóvoda- ve ze tőn ket, hiszen 

mindent el  kö  vet  tek azért a nyáron, 

hogy zök ke nőmentes legyen a tan-

évkezdés.

Nagy öröm számunkra, hogy 

iskolánk a gimnáziummal, a 

ceglédi református iskolával és 

a tápiószőlősi református isko-

lával konzorciumban nyert a 

VEKOP-7.3.3-17 Digitális kör-

nyezet a köznevelésért című pá-

lyázaton.

 Igazgató úr végül megkö-

szönte azoknak a kollegáknak a 

munkáját is, akik szabadidejü-

ket feláldozva aktív szervezői és 

résztvevői voltak nyári tábora-

inknak. Soli deo gloria! Egyedül 

Istené a dicsőség! 

Arany Iskola

Petôfis diákok
a szabadtéri kiállításon

„SORSFORDÍTÁS. A parasz-

ti társadalom felszámolása, 

1945- 1962” címmel országos 

sza bad té ri vándorkiállítást nyi-

tot tak meg a Nagy kő rö si Pol-

gár mesteri Hivatal előtt szep-

tember 7-én, pénteken, melyet 

a Nemzeti Emlékezet Bi zott sá ga 

és közreműködő part ner ként az 

Országgyűlés Hi va ta lá nak Köz-

gyűjteményi és Köz mű ve lő dé si 

Igazgatósága in dí tott el. 

A szabadtéri kiállítás ingye-

ne sen megtekinthető 2018. ok-

tó ber 8-ig Nagy kő rö sön, a Sza-

badság téren, a Polgármesteri 

Hivatal előtti területen. Emlékez-

zünk mindazokra, akiket a nem-

zetáruló kommunista diktatúra 

rezsimje tönkretett és nyomorba 

döntött. 

Képünkön a Petőfi Iskola 

8. a osztályos tanulói látogatták 

meg a kiállítást Hegedűs Ká-

rolyné történelem tanárukkal 

együtt. További képek az Ön-

kormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook oldalán!

Fotó: Beretvás Judit
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FUTBALLÜNNEP 
NAGYKŐRÖSÖN: 
a hatszoros magyar 

bajnok Vasas FC 
érkezik Magyar 

Kupa mérkőzésre!

A Magyar Kupa főtábláján, 

a patinás múltú Vasas FC 

csapatát fogadja a Nagy-

kőrösi Kinizsi FC felnőtt 

alakulata szeptember 23-

án vasárnap, 15:00 órás 

kezdéssel.  

A Kinizsi erre az alka-

lomra külön sörsátorral ké-

szül, amelyet a Holló Gast-

ro biztosít. Érdemes időben 

érkezni, hiszen az első 150 

pohár sör ingyen kiosztásra 

kerül! Emellett a hagyomá-

nyos tombolahúzáson is ér-

tékes nyeremények fognak 

gazdára találni. A félidő-

ben a – többszörös Európa 

bajnok - Relevé Táncművé-

szeti és Táncsport Egyesü-

let tart bemutatót.
13:30-tól 14:00-ig utánpót-

lás csapataink mutatják meg 

magukat. Nagy örömünkre 

szolgál, hogy a Vasas Szurko-

lói Klub is kisebb ajándékokkal 

készül a rendezvényre és várják, 

hogy minél több környékbeli 

Vasas szurkoló is kilátogasson a 

meccsre, hiszen ők is szép szám-

ban érkeznek! 

Külön stand lesz felállítva, 

ahol Kinizsis szurkolói meze-

ket és ereklyéket lehet vásárol-

ni. A mérkőzés teljes bevételét 

utánpótlás csapataink sport-

eszközeire fordítjuk.

A rendezvény fő támogatója: 

BRILL KFT.; Kapunyitás: 

13.00 óra; Helyszín: 2750 

Nagykőrös Ceglédi út 26. 

(Csónakázó tó mellett). Vá-

runk mindenkit nagy szeretet-

tel egy igazi sportnapra, szur-

koljunk együtt a csapatnak!

*****
Pilis – Nagykőrös: 3-1

Vereség a Pest megyei derbin

Ugyan hamar vezetést szerzett 

a Kinizsi Borsi Márton révén, 

a válasz sem váratott magára 

sokat, így 10 perc után 1-1 volt 

az állás. Sajnos hiába támadott a 

Kinizsi és alakított ki nagy hely-

zeteket, a kontráiból eredményes 

volt a pilisi csapat és végül 3-1-

ra nyertek. Az ifi csapatunk is 

ezen a napon játszott a pilisi-

ekkel, ott viszont 3-1-es nagy-

kőrösi siker született. Javítani 

a bajnokságban két hét múlva 

lehet idegenben, a Viadukt-Bi-

atorbágy csapata ellen.

Hajrá Kőrös, 

hajrá Kinizsi!

Sohajda Márk

Fotó: Lovas Fülöp

LAKHATATLANNÁ VÁLT
a tűzben egy családi ház 

a Rövid utcában

Sajnálatos tűzeset történt Nagy-

kőrösön, a Rövid utcában kapott 

lángra egy 200 nm-es családi 

ház. A tűzhöz a Nagykőrösi Ön-

kormányzati Tűzoltóság kiváló 

lánglovagjai érkeztek elsőként, 

majd a Ceglédi hivatásos kollégák 

is megérkeztek. A Nagykőrösi Ön-

kormányzati Tűzoltóságtól kér-

tünk tájékoztatást és megtudtuk, 

hogy a kazánház lehetett a góc-

pont, innen indulhatott a tűz, az 

elsődleges információk szerint 

túlterhelés történhetett, elekt-

romos zárlat okozhatta a tüzet, 

de semmit nem lehet egyelőre 

kizárni. A családi házban ketten 

laktak, egy idős hölgy és a lánya, 

mindketten túlélték ezt a ször-

nyű esetet, az idős 70 év körüli 

hölgyet, aki gerincsérült, az ab-

lakon át hozták ki és szakszerű-

en betakarták, a kiérkező mentő 

pedig kórházba vitte, lánya a 

saját lábán jött ki az ajtón. Infor-

mációink szerint 2 gázpalackot is 

kihoztak az épületből, azok kárt 

nem okoztak így. Információink 

szerint a tűz a melléképülettől 

terjedt el a főépületre és a te-

tőszerkezet teljesen megsem-

misült, a ház életveszélyessé és 

lakhatatlanná vált, a melléképü-

leten a födém beomlott, a fésze-

rek megsemmisültek. A nagykő-

rösi tűzoltók a helyszínre érve 

1 vízsugárral azonnal megkezd-

ték a szomszéd oldali részeket 

védeni, hogy ne terjedjen át a 

tűz, ezt követően a ceglédi tűz-

oltók 3 vízsugárral kapcsolódtak 

be az oltásba. 

Osztozunk a család 

fájdalmában és mielőbbi 

gyógyulást kívánunk!

 Horváth Tibor
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Immár 11. alkalommal került 
megrendezésre a nagysikerű, ha-
gyományőrző Nagykőrösi Csalá-
di Motoros és Veteránjárművek 
Napja Nagykőrösön, a Pálfája 
Oktatóközpontban, szeptember 
8-án, szombaton. A szervezés 
idén is kiváló volt, akárcsak a több 
száz adag babgulyás, a 400 adag 
ételt idén is Győri István főszakács 
és családja készítette nagy odafi-
gyeléssel. A gyönyörű bemutató, 
melyről az Önkormányzati Hírek 
újság minden évben beszámol, 
igazi családi, közösségi program, 
melyre büszkék lehetnek a szer-
vezők, Győri Erika és csapata, 
minden nagykőrösi. Idén össze-
sen több, mint 300 motor és vete-

ránjármű várta az érdeklődőket, 
melyeket utána a Cifrakertben, az 
Arany-Napokon is meg lehetett 
csodálni, ugyanis bekapcsolódtak 
a rendezvénybe. A megjelenteket 
dr. Czira Szabolcs, városunk pol-
gármestere köszöntötte, a motoro-
kat és veteránjárműveket Herná-
di László atya, esperes-plébános 
áldotta meg. Az ország számos 
távoli pontjáról (pl. Mátészalka, 
Győr, Békéscsaba és Budapest) 
is érkeztek motorosok, így téve 
idén is országos programmá a 
Nagykőrösi motoros napot.

Nézzék meg képeinket 
az Önkormányzati Hírek 

facebook oldalán! 
Horváth Tibor

Ragyogó napsütés és ragyogó arcok 
a Názáret ovi családi napján

11. Nagykôrösi Családi Motoros 
és Veteránjármûvek Napja

Szeptember 15-én rendezte meg 

a Názáret Római Katolikus Óvo-

da a hagyományos őszi cifrakerti 

rendezvényét. Reggel 9 órára ki-

csik és nagyok az óvoda előtt gyü-

lekeztek, hogy rendőri felvezetés 

mellett bringákkal, görkorival, rol-
lerrel vagy éppen sétálva részt véve 
a menetben kiérkezzenek a Cifra-
kertbe. Itt már különleges alkal-
matosságban készült a paprikás 
krumpli és a csoportok „táborhe-
lyei” feldíszítve álltak. A progra-
mok sora közös tornával és az egyes 
csoportok zenés produkcióival kez-
dődött. Ezt követően a gyermekek 
a kertben felállított állomásokat 
végigjárva gyűjthették egy-egy 
ügyességi feladat teljesítésével kis 

füzeteikbe az igazoló pecséteket, s 
ha valaki mindet teljesítette, arra 
meglepetés várt, hiszen húzhatott 
a szép számú zsákbamacskából. 
A családi nap népszerű színfoltja 
volt a tűzoltóautó, a rendőrmo-
tor és a lufihajtogató is. Miként 
a Nagykőrösi Konzerv Kft. ter-
mékeinek kóstolóstandjánál is 
folyamatos volt az érdeklődés, 
mondjuk nem is csoda, ha vala-
ki megkóstolta az ivóleveiket, az 
biztos visszatért, hogy újra töltse 

poharát. Délre elkészült a koráb-

ban már említett paprikás krump-

li is. Nem reprezentatív felmérés 

alapján, a szakácsok idei teljesítmé-

nyükkel elnyerték a „Finom volt! 

Jövőre is ők főzzenek!” címet.

Délután egy órától az óvo-

da dolgozóinak előadásában a 

Só című mese elevenedett meg a 

Cifrakert színpadán. Ez egyben a 

záróakkordja is volt a verőfényes 

őszi ovis pikniknek. 


