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Remekül megalapozta az est hangulatát a gyermekek és apukák 
tánca a Názáret Óvoda Retro Bálján. Az október 13-án este a Toldi 

iskolában megtartott rendezvényen voltak: ízes ételek, zene, tánc, 
tombola, több mint 200 nyeremény, remek társaság és vidámság. 

„Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak 
fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 

megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt.” – volt 
hallható Nagy Imre 1956. november 4-i rádióbeszédében.

November 4-én 62 éve, hogy a szovjet csapatok elözönlötték 

Budapestet és az ország számos nagyvárosát azzal a céllal, hogy leverjék a forra-

dalmat. A Vörös Hadsereg támadását a forradalom hívei nem 

nézték tétlenül, de a túlerő leküzdhetetlennek bizonyult. 

A nyugat tétlenül nézte végig az eseményeket.

Emlékezzünk azokra ezen a napon is, akik a végsőkig kitartottak, 

akik az életüket áldozták a magára hagyott magyarság szabadságáért.

Tisztelettel hívunk és vá-
runk minden megemlékezőt

2018. november 4-én
17:00 órára a Hősök terére, 
a „Nagykőrösi Büszkeség-
ponthoz”, a Barta Margit

emlékműhöz. 
Emlékező beszédet mond: 

Dr. Trócsányi László,
igazságügyi miniszter

Emlékműsort adnak:

A Nagykőrösi Petőfi  Sándor Általános Iskola tanulói 

Tiszteletadásunk a megemlékezés virágainak és mécseseinek

elhelyezésével zárul.
Dr. Körtvélyesi Attila

alpolgármester

MEGHÍVÓ
NAGYKÔRÖS 650 ÉVE VÁROS
ÜNNEPSÉGSOROZAT

III. rész
Részletek lapunk 4. és 5. oldalán!

„NAGYKŐRÖSI SZÁZADOK 
- 650 ÉRDEKESSÉG 
A 650 ÉVES VÁROSRÓL”

„Nagykőrösi századok - 650 
érdekesség a 650 éves városról” 
című kötet megvásárolható a 
megújult Arany János Közér-
dekű Muzeális Gyűjtemény 
shopjában és a Nagykőrösi 
Arany János Kulturális Köz-
pont információs pultjában.

NÁZÁRETIS RETRO BÁL

S ha már a vidámságnál tartunk, aki lemaradt, 

ne sajnálkozzon, inkább kezdje szervezni, 

hogy jövőre ott lehessen.
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Elfogadták a Sargentini-jelentést 
visszautasító határozatot

Megszavazta a parlament 

kedden a Magyarország szu-

verenitásának megvédésé-

ről és az országgal szembeni 

rágalmak visszautasításáról 

szóló, a Sargentini-jelentés 

elleni határozatot, amely arra 

szólítja fel a kormányt: ne en-

gedjen a zsarolásnak, utasítsa 

vissza a Magyarországot ért 

valótlan vádakat, és jogi úton 

is lépjen fel a csalással elfoga-

dott, Magyarországot rágal-

mazó jelentéssel szemben.

A képviselők 129 igen sza-

vazattal, 26 nem ellenében, 18 

tartózkodás mellett fogadták 

el a Gulyás Gergely Minisz-

terelnökséget vezető miniszter 

és Kocsis Máté Fidesz-frak-

cióvezető által benyújtott ja-

vaslatot, amely hangsúlyozza: 

Magyarország maga védi a 

határait, „fenntartjuk a kerí-

tést, és nem engedjük, hogy 

elvegyék tőlünk a határőrizet 

jogát”. A dokumentum szerint 

az Európai Parlamentben (EP) 

elfogadott Sargentini-jelentés a 

demokratikusan megválasztott 

magyar Országgyűlés dönté-

seit támadta meg, ezzel pedig 

túllépte hatáskörét, megsértet-

te az ország szuverenitását.

A határozatban az olvasha-

tó: megdöbbentőnek tartják, 

hogy az EP bevándorlást tá-

mogató képviselői azért ítélik 

el Magyarországot, mert meg-

védte határait. „Visszautasít-

juk a Sargentini-jelentésnek 

nevezett hazug bevándorlás-

párti vádirat rágalmait. Visz-

szautasítjuk a jelentést, amely 

azért támadja Magyarorszá-

got, mert nem fogadott be 

bevándorlókat, elutasította a 

kvótát, jogi határzárat hozott 

létre, és büntethetővé tette az 

illegális bevándorlás szervezé-

sét” – írták. Az elfogadott elő-

terjesztés felháborítónak nevezi, 

hogy az EP bevándorláspárti 

képviselői, a tartózkodó szava-

zatokat figyelmen kívül hagyva, 

„csalással fogadták el a Ma-

gyarországot és a magyar em-

bereket rágalmazó jelentést”.

A magyar Országgyűlés 

egész Európára nézve veszé-

lyesnek tartja, ha egyes üzleti 

csoportok és egy spekuláns 

üzletember érdekei akadály-

talanul érvényesülnek az 

Európai Unióban, és felülír-

hatják az alapszerződésben 

lefektetett szabályokat – ír-

ták, elfogadhatatlannak ne-

vezve, hogy az illegális mig-

rációt támogató szervezetek 

megbélyegezzék a magyaro-

kat. „Csak a magyarok 

dönthetnek arról, ki-

vel szeretnének együtt 

élni és kivel nem” – rög-

zíti a közzétételét követő napon 

hatályba lépő országgyűlési 

határozat. Az EP szeptember 

12-én 448 igen szavazattal, 197 

ellenében, 48 tartózkodás mel-

lett fogadta el a magyar jogálla-

misági helyzetről szóló Sargen-

tini-jelentést. 

Hirado.hu

Fischer János

1936 - 2018
„…Egy lett az alkonyattal, a 

kerttel, a csenddel, az egész ha-

tártalan, lélegző, élő minden-

séggel…”

Azok közé a szelíd emberek 

közé tartozott, akiktől a világ 

szebbé, jobbá, derűsebbé válik.

Október 23-án családi körben 

búcsúzunk tőle.  Akik szeret-

ték, gyújtsanak egy gyertyát az 

emlékére.

Gyász
Özv. Bencsik Jánosné sz. Bácskai Ilona (1934)

Major Gyula Pál (1948)

Fischer János (1936)

Hornyák István (1938)

Sarkadi József Istvánné sz. Kovács Katalin (1958)

Varga Lászlóné sz. Szűcs Mária (1932)

Dr. Szekeres István (1944)
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TOVÁBB FOLYNAK A MUNKÁLATOK 
A TEMETŐHEGYEN

Mint ahogyan lapunk arról 

beszámolt, önkormány-

zati forrásból és lakossági 

önerőből, az itt élők kezde-

ményezésének megfelelően 

kapnak szilárd útburkolatot 

a Temetőhegy útjai. Ezzel 

a területen lévő ingatlanok 

értéke jelentősen emelkedik. 

A munkálatok az ütemterv-

nek megfelelően haladnak, 

és a rossz idő beállta előtt 

elkészülnek az új, aszfaltos 

utak. 

LV

Szerintem…
Több ezres tömeg látogatott ki a Nagykő-

rösi Arany-Napok változatos program-

jaira, lapunk arról kérdezte a fesztiválon 

részt vevőket, hogy értékeljék pár szóban a 

rendezvényt, ők elsősorban miért látogat-

tak ki, mi az, ami megragadta őket? 

Fekete Marianna: 

Már 10 éve lakom Nagykőrösön és 

szinte minden évben kinézek a városi 

rendezvényekre, az Arany Napokon 

is rendszeresen részt veszek, nagyon 

klassz, most például vattacukrot ké-

szültem enni ☺, és találkozom a ba-

rátaimmal is, akik egy másik városból 

érkeznek Nagykőrösre. Jó kis közösség-

építő program, a Cifrakert is nagyon 

szép lett, kislányommal sokat jövünk 

a játszótérre, nagyon szereti, és mindig 

megcsodáljuk az ősi fákat is. 

Bakos Ferenc és Bartha Györgyné: 
Mi szinte minden rendezvényen ott 
vagyunk, az Arany Napok is nagyon 
tetszik, mindkét nap kint voltunk. Na-
gyon baráti a környezet, gyönyörűen 
megújult a Cifrakert, gyerekkoromban 
is sokat jártunk ide, tősgyökeres nagy-
kőrösi vagyok. A fellépőkkel nagyon 
meg vagyunk elégedve, kiváló volt a 
Caramel és a Szulák Andrea koncert is, 
és teljesen lenyűgözött a Servet Zene-
kar csángó népzenéje. Fantasztikusak 
voltak. Nagy rajongója vagyok ennek a 
zenei műfajnak (mondta el lapunknak 
Bakos Ferenc-a szerk.).

Nekem is nagyon tetszett, a lányom 
Bartha Lilla versenytáncos és barátja 
fellépésére is nagyon kíváncsiak vol-
tunk, most pedig várjuk a Demjén kon-
certet. Biztos, hogy estig itt maradunk, 
jól érezzük magunkat, kiváló a szerve-
zés (nyilatkozta Bartha Györgyné). 

Beretvás Judit

AZ IDÉN IS KIÍRÁSRA 

KERÜLTEK A 
BURSA HUNGARICA

FELSŐOKTATÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

Nagykőrös Város Önkormányzata az 

Emberi Erőforrások Minisztériumá-

val együttműködve, az 51/2007. (III. 

26.) Kormányrendelet alapján kiírta 

a 2019. évre a Bursa Hungarica Fel-

sőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díjpályázatot. 

A fiatalok tanulását támogató ösztön-

díjra ebben az évben is kettő típusú 

pályázati felhívás keretében lehet 

pályázni, a „felsőoktatási hallgatók 

számára a 2018/2019. tanév második 

és a 2019/2020. tanév első félévére 

vonatkozóan” az „A” típusú, valamint 

a „felsőoktatási tanulmányokat kez-

deni kívánó fiatalok” számára a „B” 

típusú felhívás került közzétételre. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályá-

zat „A” és „B” típusú pályázati 

felhívása megtalálható a 

www.nagykoros.hu oldalon.

A pályázatok rögzítésének és 

az önkormányzatokhoz történő 

benyújtásának határideje: 

2018. november 6.
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Nagykőrös, a 650 éve város 
címmel rendezték meg az Ün-
nepi Programsorozatot Nagy-
kőrösön az elmúlt héten.  Foly-
tatás előző lapszámunkból… 

 Remekül sikerült a Népdal-
köri találkozó és gála. Nagykő-

rös Várossá nyilvánításá-
nak 650. évfordulója 

alkalmából csodá-
latos programok 
várták az érdeklő-
dőket. A rendez-
vénysorozat utol-

só napján, október 
5-én rendezték meg 

a Nagykőrösi Arany 
János Kulturális Központ 

színháztermében a Népdalköri 
találkozót és gálát. A rendez-
vényen köszöntőt mondott dr. 
Czira Szabolcs polgármester és 
egy oklevéllel is megköszönte a 

gálán résztvevők szereplését. A 
Kis István Népdalkör tagjai kö-
szönetet mondtak vezetőjüknek, 
Kis Istvánnénak, aki már 20 éve 
vezeti az egyesületet. A rendez-
vényen Horváthné Szabó Anett, 
a Duna- Tisza közi Népművé-
szeti Egyesület Citerazenekara, 
a zagyvarékasi Kék Ibolya Nép-
dalkör, a szolnoki Tiszavirág 
Daloskör, Jászalsószentgyörgy 
Asszonykórusa, a Jászkarajenői 
Dalkör, a Nyársapáti Népdal-
kör, valamint a Kis István Nép-
dalkör lépett fel nagy sikerrel. 

Végezetül Bársony Zsuzsa 
és Horváthné Szabó Anett a kö-
zönséggel együtt énekelte el az 
Isten áldja meg a magyart kez-
detű himnikus népdalt. 

Tekintsék meg képgalérián-
kat az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán! 

NAGYKÔRÖS 650 ÉVE VÁROS
ÜNNEPSÉGSOROZAT

III. rész

ÚJJÁSZÜLETETT 
a nagykőrösi múzeum

Messze felülmúlta a várakozásokat az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény a felújítást követően! Ahogyan arról beszámoltunk Önök-

nek, a közelmúltban megújult a nagykőrösi múzeum, mely már nyitva van a nagyközönség előtt, szeretettel várják, fogadják a látogatókat. Megnyi-

tása után már igen sokan ellátogattak ide, köztük annak a csoportnak a tagjai is, akik Nagykőrös Város 650. évfordulós ünnepsége keretében meg-

rendezett Népdalköri találkozó és gála fellépői, résztvevői voltak. Őket kérdeztem arról, hogy mit gondolnak arról, hogy újjászületett a létesítmény. 

Károly István: „A megnyitó napján már fél 

órával előbb itt voltunk, csodás volt, és nagyon 

tartalmas. Belülről utoljára 30 éve láttam a mú-

zeumot. Egyszerűen gyönyörű, csodálatos lett! 

Nagy szükség volt a felújításra. Szörnyű állapot-

ban volt a tető, beázott. Minden műveletet lát-

tam. Minden elismerésem, hiszen szakadó eső-

ben is dolgoztak a munkások. Borzasztó nagy 

munka volt az épület külső szigetelése. Nagyon 

örülök neki, hogy ilyen remek lett! Hálásan kö-

szönöm a polgármester úrnak és a Kormány-

nak. Ez valóban áldozatos munka volt!”

Csapó Istvánné: „Nekem nagyon tetszik, cso-

dálatos lett, szépen meg van csinálva! Örülök, 

hogy egészen a Honfoglalástól átlátható a tör-

ténelmünk. Remélem azt, hogy minden nagy-

kőrösi és környékbeli iskolás gyermeket kihoz-

nak ide.”

Várkonyi Zoltán: „Itt voltam gyermek a szom-

széd utcában, még emlékszem, amikor a „huszá-

rok„ itt laktak a lovakkal. A kezdetektől isme-

rem az épület történetét. Nagyon szép lett, ráfért 

a felújítás. Nagyon modern, mindent érdemes 

kipróbálni, komolyan a szeme- szája eláll az em-

bernek. Én korábban irodagép műszerészként 

dolgoztam. Látom, hogy egy régi gyári írógép 

is ki van állítva, ez nagyon jó érzéssel tölt el. A 

várakozásaimat messze felülmúlta az, amit itt lá-

tok. Öt felnőtt gyermekem van és 7 unokám, a 8. 

januárban születik. Azt tervezem, hogy csinálok 

egy családi múzeumlátogatást, mindent be sze-

retnénk járni közösen!” 

Lőrinczy Veronika
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„Egy korszerű, modern kiállítás nyitotta 
meg kapuit, mely reményeim szerint a 

legifjabbakat is képes lesz megszólítani”
– interjú L. Simon László országgyűlési képviselővel

L. Simon László országgyűlési 
képviselővel, az Országgyűlés 
Kulturális Bizottságának alel-
nökével a nagykőrösi Múzeum 
átadóünnepségét követően be-
szélgettünk. Az Önkormányzati 
Hírek újságnak adott exkluzív 
interjújában a Múzeum mellett 
arról is megkérdeztük, mit gon-
dol arról, hogy Nagykőrös a hazai 
települések közül elsőként utasí-
totta el a Sargentini-jelentést. 
ÖH.: Több, mint 1 milliárd fo-
rint tal támogatta Magyaror-
szág Kormánya Nagykőröst 
az Arany-emlékévben. Töb-
bek kö zött ebből a pénzből 
tudott meg újul ni a Múzeum 
is. Milyen érzése van, miután 
végigjár ta, megnézte a tárlatot?
L. Simon László: Nagyon régi 
nagy kő rö si túrázó vagyok, fo-
gal  maz zunk így, hiszen a ke-
reszt  szü leim Nagykőrösön él-
nek, éltek. Gyerekkoromtól fog va 
számtalanszor jártam itt, a Mú-
zeum ban is sokszor voltam. A 
régi Múzeum épületből és a régi 
kiállításból kiindulva azt kell, 
hogy mondjam, szenzációs a kü-
lönbség. A nagykőrösi Múzeu-
mot nem csak kívül sikerült meg-
újítani, hanem a belső kialakítás 
is elnyeri a tetszésünket. Egy kor-
szerű, modern kiállítás nyitotta 

meg kapuit, mely reményeim 
szerint a legifjabbakat is képes 
lesz megszólítani, hiszen a kul-
túrpolitikánk nagy tétje az ma, 
a fölnövő nemzedékeket múze-
umlátogatóvá tudjuk-e nevelni, 
be tudjuk szoktatni őket a mú-
zeumi terekbe, amelyek őrzik 
számunkra a múltat, annak em-
lékeit, értékeit.  
ÖH: Mi nyerte el Önnek leg-
inkább a tetszését? A Múzeum 
mely részei ragadták meg leg-
inkább a figyelmét?
L. Simon László: Én érdekes mó-
don kevésbé szeretem az interak-
tív dolgokat, azt gondolom, hogy 

amit odahaza egy táblagépen is 
lehet nézni, az ugyan helyet kap-
hat a Múzeumban, de nem lehet 
az, hogy ezé legyen a főszerep. 
Itt sikerült megtalálni a helyes 
arányokat, a klasszikus kiállí-
tás-rendezés és az interaktivitás 
között. Amit különösen jónak 
tartok, hogy van itt egy szabadu-
lószoba, azzal biztosan sok fiatalt 
lehet behozni, hiszen nagy divat 
ma szabadulószobákba járni, és 
ha már csak azért bejön a Mú-
zeumba, hogy megnézze, milyen 
a szabadulószoba, akkor végig 
fognak a gyerekek menni a kiál-
lításon is. A jó arányokat sikerült 

olyan tekintetben is megtalálni, 
hogy kellő súllyal van jelen Arany 
János életműve, munkássága és 
a nagykőrösi tartózkodásának 
emlékei, de kellő figyelmet for-
dítottak Nagykőrös történeti 
hagyományaira, értékeire, az it-
teni régészeti leletekre. Mindar-
ra a sok-sok csodára, ami ennek a 
kultúrvárosnak az identitásához 
hozzátartozik. 
ÖH: Egy más jellegű, de ak-
tuális kérdést engedjen meg. 
Nagykőrös Város Önkormány-
zata elsőként utasította el a 
Sargentini-jelentésnek neve-
zett kommunista aljamunkát 
a Fidesz-KDNP frakció szava-
zataival. Mi erről a véleménye?
L. Simon László: Egy szép és 
fontos gesztusnak tartom azt, 
hogy Nagykőrös – ugyan egy 
viszonylag kisváros – kiáll a 
nemzet és az egész haza ügye 
mellett. Ez a gesztus önmagán 
túlmutató jelentőségű, helyesnek 
tartom polgármester úr kez-
deményezését. Örülök, hogy a 
képviselő-testület tá mo gat ta és 
kicsit szomorú vagyok, hogy 
baloldalról hiénák lepték el 
polgármester urat. Még egyszer 
mondom, ez egy helyes és szép 
gesztus volt a város részéről.

Horváth Tibor

REMEK AJÁNDÉKTÁRGYAK KAPHATÓK
A NAGYKŐRÖSI MÚZEUMBAN!

 Jó hír azoknak, akik valamilyen egyedi, 

igazi nagykőrösi ajándéktárgyat szeret-

nének vásárolni, hogy a szépen felújított 

múzeumban igazán gazdag választékban 

kaphatók különféle helyi ajándéktárgyak. 

Sorozatunkban bemutatjuk Önöknek eze-

ket. Íme, a szép jegyzetfüzetek, melyek közül 

a fehér 500, a nagyobb méretű fekete 1000 

forintba kerül. A város címerével készült 

pendrive, 16 GB-os méretű, 2000 forintba 

kerül, a képen látható Arany János képmá-

sával díszített bögre ára 500 forint. 

Jöjjenek el Önök is! 

Mindenkit szeretettel vár 

az Arany János Közérdekű 

Muzeális Gyűjtemény!
Lőrinczy Veronika
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NAGYKŐRÖSIEK NAGYKŐRÖSÉRT
V. rész

A Cifrakert nagyszínpadán 
2018. szeptember 9-én 17 órá-
tól adták át a Nagykőrösiek 
Nagykőrösért díjat Varga Irén 
fényképész mester részére is. 
Az alábbiakban az ő életéről, 
munkásságáról olvashatnak.

Varga Irén Fényképész Mester

Varga Irén Cegléden született 
1954-ben, tősgyökeres nagykő-
rösi családban. A fotózás irán-
ti vágy már gyermekkorában 
megszületett benne, felkeltette 
ugyanis kíváncsiságát, hogy 
hogyan készül el egy fénykép. 

Általános iskolai tanulmá-
nyait 1968-ban fejezte be kitűnő 
eredményekkel. Mivel akkoriban 
helyhiány miatt nem vették fel 
fényképész tanulónak, így a Toldi 
Miklós Élelmiszeripari Szakkö-
zépiskolában érettségizett kon-
zerv- és hűtőipari szakon.  

1968-ban, az intézményben 
induló fotószakkörön Inkei Ist-
ván tanár úr vezette be őt a fo-
tózás rejtelmeibe, majd 1970-től 
Botocska Péter fotóművésztől 
szerzett magas szintű szakmai 
tapasztalatot. 

Szintén 1970-ben, a Pest Me-
gyei Hírlaptól kapta meg első 
újságírói igazolványát. Rend-
szeresen szerepelnek fényképei 
a nagykőrösi újságokban, de a 
környező települések kiadvá-
nyaiban is.

Az érettségit követően, a 
Nagykőrösi Konzervgyár fotó-
laborjában, a Városgazdálko-
dási Vállalat fényképészetében 
fotósként tevékenykedett. 

A fényképész szakvizsgát vé-
gül magánúton, 1977-ben tette 
le, majd 1981-ben megszerez-

te a mestervizsgát is.  1991 óta   
egyéni  vállalkozóként dolgozik, 
valamint elnökségi tagja lett 
a Nagykőrösi Ipartestületnek.    
Mottója: Iparosok becsülete a 
szakma szeretete.

Hivatásáról saját elmondá-
sa szerint: „Nagyon szeretem a 
szakmám, ami egyben a hob-
bim is. A jó pillanatok elkapá-
sával szeretek örömet okozni 
mindenkinek. Addig szeretnék 
dolgozni a szakmámban, amed-
dig igényt tartanak rá…”

Varga Irén fényképész mes-
ter aktívan vesz részt Nagykő-
rös közösségi életében, mun-
kájával hosszú évtizedek óta 
népszerűsíti a város hírnevét 
öregbítő turisztikai vonzerejű 
rendezvényeket. 

Két fiúgyermek büszke 
édesanyja, és nyolc unoka bol-
dog nagymamája. 

Példaértékű, értékteremtő 
mun ká já ért, magas szintű szak-
mai elhivatottságáért, kö zös ség-
épí tő, szolgálatkész te vé keny-
ségé ért, városunk hírnevének 
öregbítéséért, az utókor szá mára 
a településünkön rejlő szám ta lan 
érték megörökítésé ért, a Nagy-
kőrös Városért Köz alapítvány 
a Nagykőrösiek Nagykőrösért 
díjat adományozta Varga Irén 
részére. 

Hirdetés

Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!
Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga

Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200

Hirdetés
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INTERJÚ 
DR. MOLNÁR ERZSÉBETTEL

A nagykőrösi származású Dr. 
Molnár Erzsébet sikereiről már 
többször olvashattak újságunk-
ban, ezúttal nemrégiben kine-
vezték a Szegedi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi 
Kara Bűnügyi Tudományok In-
tézetének adjunktusává. Ez egy 
óriási megtiszteltetés és elismerés 
egyben, Dr. Molnár Erzsébet és 
családja is igazi büszkeségei Nagy-
kőrösnek, lapunk ebből az alka-
lomból kereste fel őt.
ÖH.: Térjünk vissza az időben 
egy kicsit. Aki még nem olva-
sott rólad, hogyan indultál el 
ezen a pályán? 
- Középiskolai tanulmányaimat 
a nagykőrösi Arany János Refor-
mátus Gimnáziumban vé gez-
tem, ahol 2009-ben tettem jeles 
érettségi vizsgát. Ez év szeptem-
berében kezdtem meg tanulmá-
nyaimat a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának osztatlan jogász szakán. 
Sikeres záróvizsgát követően 
2014-ben végeztem jogászként 
summa cum laude minősítéssel. 
Már egyetemi éveim alatt magá-
val ragadott a jogdogmatika, a 
jogtudomány különböző ágaira 
jellemző tiszta, logikai alapokon 
nyugvó rendszerszemlélet, mind 
a polgári jog, mind pedig a bün-
tetőjog területén már graduális 
hallgatóként kutatásokat végez-
tem. E kutatásaim eredményeivel 
két Országos Tudományos Diák-
köri Konferencián is részt vettem, 
amelyeken elért első, valamint 
második helyezésem megerősített 
abban, hogy az oktatás-kutatás 
területén folytassam tanulmá-
nyaimat. Ezért diplomám meg-
szerzését követően jelentkeztem 
az SZTE Állam- és Jogtudomá-
nyi Doktori Iskolájába, ahol 
sikeres felvételit követően ösz-
töndíjas doktori kutatásaimat 
büntetőjogi tudományterületen 
kezdtem meg. 
ÖH.: A SZTE Állam- és Jogtu-
dományi Karának Kari Tanácsa 
egyetemi adjunktusnak neve-
zett ki szeptembertől, beszélnél 
az idáig vezető útról?
– A kutatás, a jogtudomány mű-
velése mellett mindig is vonzott a 
katedra. Szerencsésnek mondha-

tom magamat, hiszen a katedra 
iránti vonzalmam már doktori 
tanulmányaim során beteljese-
dett, a Bűnügyi Tudományok In-
tézete bizalmat szavazva nekem, 
már doktorandusz hallgatóként 
lehetőséget biztosított arra, hogy 
a Karon órát tartsak. Oktatói pá-
lyám – az egyetemi oktatói pro-
fessziókat tekintve – 2016-ban 
vette kezdetét, amikor a PhD ta-
nulmányaim folytatása mellett 
tudományos segédmunkatárs-
nak neveztek ki az SZTE ÁJKT 
Bűnügyi Tudományok Intéze-
tébe. 2017 nyarán befejeződtek 
doktori tanulmányaim, és abszo-
lutórium megszerzésével meg-
szűnt a hallgatói jogviszonyom a 
Doktori Iskolával, doktorjelöltté 
váltam. Doktorjelölti státuszom 
mellett teljes állású tanársegéd-
nek neveztek ki, így 2017 szep-
temberétől – doktori értekezé-
sem befejezése mellett – már 
heti 12 órát tarthattam a jogász 
szakon, valamint a jogi asszisz-
tens felsőfokú szakképzésen. 

A doktori (PhD) fokozatot az 
kaphatja meg, aki a doktori isko-
lai tanulmányait sikeres végbi-
zonyítvánnyal teljesíti, valamint 
önálló kutatómunkán alapuló, új 
kutatási eredményeket tartalma-
zó doktori disszertációt készít, 
minimum 400.000, maximum 
800.000 karakter terjedelemben 
(min. kb. 250 oldal), majd dol-

gozatát nyilvánosan, szakmai 
bíráló bizottság előtt sikeresen 
megvédi. Doktori disszertációm 
címe „A gazdálkodó szervezet 
vezető tisztségviselőjének spe-
ciális büntetőjogi felelőssége”, 
doktori védésemre 2018. május 
11-én került sor. Az eseményen 
a családom, barátaim, kollégáim, 
összesen mintegy 60 fő vett részt. 
Életem egyik legmeghatározóbb, 
legkatartikusabb élménye volt 
ismertetni téziseimet, kutatási 
eredményeimet az egyöntetűen 
motiváló közönség előtt, szakmai 
vitát folytatni a témában bírá-
lóimmal, minden pillanatát él-
veztem. A hat főből álló bíráló-
bizottság 100 %-os minősítéssel 
tett javaslatot az Egyetemi Dok-
tori Tanácsnak a doktori foko-
zat számomra történő odaíté-
lésére.

A doktori disszertáció meg-
védése egy hatalmas mérföldkő 
az egyetemi karrier tekinte-
tében, a PhD fokozat az egye-
temi karrier megkezdésének 
kulcsa. A fokozat megszerzése 
nyitott utat ahhoz, hogy feljebb 
léphessek az egyetemi profesz-
szió egyes stációit jelentő létrán. 
A SZTE Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának Kari Tanácsa 2018. 
szeptember 1-jétől egyetemi ad-
junktusnak nevezett ki, amely 
kinevezés nagyon nagy meg-
tiszteltetés számomra, a doktori 

fokozat megszerzése, valamint 
a kinevezésem visszaigazolás 
számomra arról, hogy azzal kell 
foglalkoznom, amit csinálok, 
azaz úgy érzem, jó helyen va-
gyok.
ÖH.: Miben rejlik a hivatásod 
iránti mély szereteted?  
– Szeretek írni és tanítani, örü-
lök annak, hogy 27 évesen az 
lehet a munkám, ami egyúttal 
örömet is okoz. Szeretek dog-
matikai, jogtudományi ismere-
teimet felhasználva régi, illetve 
új jogi problémák feltárásán, 
megoldásán elmélkedni. Moti-
vál, hogy munkámmal a joggya-
korlat javát szolgálhatom, illetve 
másokban gondolatot ébresztve 
termékeny jogtudományi disz-
kusszió alakulhat ki. A kutatás 
mellett a tanítás, a hallgatókkal 
való napi kapcsolat, az ismerete-
im átadása örömet okoz. Tanítás 
során célom nem elsősorban a 
statikus ismeretátadás, hanem 
az, hogy a hallgatóim kritikai 
szemléletmódot sajátítsanak el, 
és a megszerzett ismereteket 
felhasználva a formállogika sza- 
bályait alkalmazva legyenek ké-
pesek büntetőjogi kérdésekben 
jogilag tiszta megoldásokat 
ki dol goz ni. Mindezt pedig ne 
azért tegyék, mert a büntetőjog 
kötelező tantárgy, hanem azért, 
mert élvezik, amit csinálnak!

Lejegyezte: Beretvás Judit

A fotó Dr. Molnár Erzsébet PhD avatásán készült…
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A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon a tanév!
THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el.  A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

www.patriatakarek.hu

Hirdetés

Hirdetés

2018. év végéig kell fennma-

radási engedélyt kérni a már 

meglévő fúrt kutakra, a ha-

tályos jogszabályok szerint. 

A közelmúltban látott napvi-

lágot a Nemzeti Agrárgazda-

sági Kamara (NAK) javaslata, 

mely szerint a moratórium 

2020 végéig történő meghosz-

szabbítását kezdeményezte a 

NAK. A módosító javasla-

tot, mely szerint a fúrt kutak 

engedélyeztetésének határ-

idejét két évvel, 2020 végéig 

meghosszabbítják, hamaro-

san tárgyalja a Kormány.

Pogácsás Tibor, a Belügy-

mi  nisz té rium önkormányzati 

államtitkára 2018. október 16-

án szólalt fel a magyar par la-

ment ben, a témában. El mond-

ta, hogy a Magyarorszá gon 

élők 98 százalékának biztosí-

tott az egészséges ivóvíz, a la-

kos ság fennmaradó részének 

az önkormányzatok biztosít-

ják a vizet. Arra hívta fel a 

fi gyel met, hogy a kutak prob-

lémája nem idén keletkezett, 

„időtlen idők óta” engedé-

lyezés nélkül fúrták Magyar-

országon a kutakat. Jelezte, 

meg fogják tenni a szükséges 

törvénymódosítást és keresik 

annak lehetőségét, hogy ne 

kelljen a már meglévő kutak 

után irreálisan magas mű-

szaki díjakat fizetni.

A fúrt kutakkal kapcsolat-
ban folyamatosan tájékoz-

tatjuk Önöket.

MTI/Lőrinczy Veronika

Hamarosan döntés 

születhet a fúrt 

kutak ügyében

IRODALMI
EST

Az Arany János Társaság 2018. 
október 12-én, pénteken 17 
órától rendezte meg soron kö-
vetkező Irodalmi Estjét, a vá-
ros 650. évfordulója alkalmá-
ból Onhauszné Godó Benita, 
Benkéné Szigeti Márta, Gyóni 
Ilona és Gyóni Borbála szerve-
zésében.

Az est vendégei Baranyi 
Ferenc, József Attila- és Kos-
suth-díjas költő, valamint Kai-
ser László költő, a Hungarovox 
Kiadó igazgatója voltak. A ne-
ves költőkkel Benkéné Szigeti 
Márta, az Arany János Társaság 
alelnöke beszélgetett. A rendez-

vénynek az Arany János Refor-
mátus Gimnázium díszterme 
adott otthont.  Közreműködtek 
gimnazista diákok, György-
Nagy Zsuzsanna és Cselóczki 
Viola. Technikai segítő Lencsés 
Tamás volt. Az esemény végén 
kötetlen beszélgetésre és dedi-
kálásra is sor került.

 Köszönet a támogatóknak, 
az Arany János Református 

Gimnáziumnak 
és Nagykőrös Város 

Önkormányzatának.
Tekintsék meg képgalérián-
kat az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán!

Újra megnyílt a kisbolt!
Kibővült árukészlet, remek árak!

Minden vásárlónkat sok szeretettel várunk!
Göngyi Élelmiszerbolt, Nagykőrös, Áchim utca 1.

Nyitva: H- P 05-20 és SZ- V 06-20
Üzemeltető: Borbély család
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Önkormányzati támogatással 
új út épült a Református

Temetőkertben

Hirdetés

Szeptemberben sor került a 
tanév első óvodás foglalkozásá-
ra a Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskolában. A mesék 
birodalmába kalauzoltuk a ki-

csiket, és segítettünk Jancsinak 
és Juliskának a rengeteg erdőből 
hazatalálni. Amíg az óvodások 
a feladatokat teljesítették, addig 
Nagy Anett, iskolánk pedagógusa 

és végzett pszichológusa tartott 
előadást a szülőknek: Kellenek-e a 
korlátok a gyerekeknek? címmel. 
Találkozunk október 26-án, pén-
teken délután 4 órakor, hogy egy 

rejtélyes Kincses-szigetre látogas-
sunk el együtt! Szeretettel várunk 

minden érdeklődő óvodást és 
szüleiket a programunkra.

Kossuth Iskola

OVIS FOGLALKOZÁSOK A KOSSUTH ISKOLÁBAN

Elkészült a Református teme-

tőkert útja, mintegy 300 méter 

hosszon, a forgókaputól a Hősök 

emlékhelyéig, erről számolt be 

közösség oldalán Nagytisztele-

tű Szabó Gábor lelkészelnök is, 

aki megköszönte a támogatást 

Nagykőrös Város Önkormány-

zatának, és a kivitelező KASZAP 

vállalkozásnak egyaránt. A te-

metőkertben történő útépítésről 

szóló szerződést a nyár folyamán 

írta alá Szabó Gábor lelkészelnök, 

valamint Nagykőrös Város Ön-

kormányzat részéről dr. Körtvé-

lyesi Attila alpolgármester. Nagy-

kőrös Város Önkormányzata 800 

ezer forintos támogatást nyújtott 

a Nagykőrösi Református Egyház-

község számára, melyből a fenn-

tartásukban lévő temető útburko-

latát újították fel. A földút fehér 

murvás feltöltést kapott. 

 LV

Hagyományinkhoz híven 
ebben az évben is gyűjtöt-
ték a gesztenyét az óvodá-
sok. Idén is nagyon szor-
galmasak voltak: több zsák 
gesztenyét gyűjtöttünk össze 
a gyermekekkel. A vadgesz-

tenyegyűjtés nemcsak örö-
met okozó tevékenység a 
gyermekek számára, hanem 
a környezettudatos nevelé-
süket is szolgálja: ne vesszen 
kárba, ami hasznosítható. 
A gesztenye egy kis részét a 
gyermekek képességfejleszté-
sére, ábrázolótevékenységére 
fordítjuk, a többségét viszont 
gyógyászati célra szállítják el. 

Óvodapedagógusok
 Kárász úti óvoda

GesztenyegyûjtésGesztenyegyûjtés
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GYÁRTÓSOR ÖSSZESZERELŐ 

ÉS GÉPKEZELŐ

Feladat: 

• Elektronikai panelek kézi beültetése

SMT GÉPKEZELŐ

Feladatok: 

•  Automatizált gépek működésének felügye-

lete 

• Esetleges hibák kiszűrése

Követelmény: 

• Általános iskolai végzettség, 

• Több műszakos munkarend vállalása 

• Önálló és precíz munkavégzés 

JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ

Feladatok: 

•  A hibás elektronikai termékek javítása, 

analizálása

• Áramköri hibakeresés műszerekkel

TECHNIKUS

Feladatok: 

• Termelési eszközök felügyelete

• Termékváltások elvégzése

• A hibás elektronikai termékek javítása

Követelmény: 

•  Műszaki elektronikai területen 

szerszett tapasztalat

SUPERVISOR

Feladatok: 

•  Termelési tevékenységek koordinálása és 

felügyelete

• Kapcsolattartás társrészlegekkel

• Napi jelentések készítése

•  Műszakon belül beosztottak 

koordinálása

Követelmény: 

•  Minimum középfokú végzettség

•  Legalább 1-3 év gyártókörnyezetben szer-

zett vezetői tapasztalat 

•  Több műszakos munkarend vállalása

Hirdetés

LÉGY A LEGJOBB CSAPAT TAGJA!
Japán első számú elektronikai termékeket gyártó vállalata, melynek fő profilja az autó-

ipari részegységek, valamint ipari elektronikai egységek gyártása azonnali munkakez-

déssel keresi leendő kollegáit az alábbi pozíciókra:

Juttatások:

•  Kiemelkedő alapbér+ pótlékok

•  havi bónusz

•  A belépés napjától cafetéria juttatás 

•  Stabil hosszú távú 

munkalehetőség 

•  Előrelépési lehetőség

•  Útiköltség támogatás

•  Dolgozói ajánlási jutalom

•  Vállalati rendezvények

•  Tiszta, modern 

munkakörnyezet

•  Betanulási rendszer mentor támo-

gatásával

•  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, Téglagyár út 9. címre.
Örömmel fogadjuk jelentkezését!

A munkakör feladatairól és követelményeiről érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 30/ 457 71 13 vagy 30/ 2028406

A NAGYKŐRÖSIEK SZERINT
CSODÁLATOS LETT A NAGYKŐRÖSI

MÚZEUM!

A www.nagykorosma.hu weboldal és az 
Önkormányzati Hírek facebook oldalának 
közös szavazásán  mondhatták el az elmúlt 
héten az olvasók véleményüket a közel-

múltban felújított nagykőrösi múzeumról. 
Lapzártánkig 546-an szavaztak, a válasz-
adók 93 %-a (505 olvasó) ítélte meg úgy, 
hogy a létesítmény csodálatos lett. 

5 %, azaz 30 fő szerint nem rossz, és 
csak 11-en mondták azt, hogy nem tetszik 
nekik az újjáépített múzeum, ez a válasz-
adóknak csupán 2 %-a. 

Mindez bizonyítja, hogy a múzeum fel-
újítása a nagykőrösiekért történt, akik elége-
dettek azzal, amit ajándékba kaptak a város-
vezetéstől, és Magyarország Kormányától a 
Város 650. születésnapja alkalmából. 

Ha tehetik, keressék fel Önök is 

Nagykőrös Város gyönyörű 

intézményét, mindenkit sok 

szeretettel várnak!
Lőrinczy Veronika

Híreinket, képgalériáinkat 

kövesse nyomon 

továbbra is az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a www.nagykoros.hu 

városi honlapon!
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MART ASZFALTOS ÚTJAVÍTÁS A TÁZERDŐ-DŰLŐBEN

IGEN LÁTVÁNYOS
A PIACFEJLESZTÉS

 Mart aszfalttal javítják a Táz-
erdő dűlő útjainak egy részét. 
A belső-Tázerdőben jelenleg is 
dolgoznak a kiváló szakembe-
rek, hogy az ott élők közlekedé-
si feltételei javulhassanak. Dr. 

Czira Szabolcs polgármester a 
helyszínen egyeztetett a mun-
kásokkal és megtudtuk, hogy 
pár napon belül elkészülhet 
az útrehabilitáció.

Horváth Tibor

Szőlőszüret, 
néphagyomány ápolás 

a Kalocsa Balázs oviban

„Elmúlt a nyár, itt az ősz,/kam-
pós bottal jár a csősz./A prés-
házban must csorog,/forrnak 
már az új borok.”

Az óvodai tevékenységek 
kapcsolódnak az évszakok válto-
zásaihoz, így most, hogy elérke-
zett az ősz,  a „gyűjtögetések, és 
betakarítások ideje,” mindenféle 
termést /gesztenye, makk, dió/ 
kiskosarakban összeszedege-
tünk, melyet később barkácso-
láshoz /bábok, játékok készítésé-
hez/ felhasználhatunk.

Az őszi gyümölcsök gyűj-
tésében a szülők is szívesen 
segítenek. Ilyenkor sok ”ösz-
szegyűlik” a csoportokban, így 
hagyományainkhoz híven szü-
retelünk! Felelevenítjük a nép-
hagyományokat, a régi szüretek 
eseményeit, szüreteléssel kap-
csolatos eszközökről, régi szü-
retekről képeket nézegetünk, 
beszélgetünk. 

2018. szeptember 14-én ke-
rült sor az eseményre a Kalo-
csa Balázs Óvodában, amikor 
az összegyűjtött szőlőt közösen 
megmostuk, leszemeztük nagy 
edényekbe tettük, majd a gyü-
mölcs préselése /sutulása/ kö-
vetkezett.

Közben őszi dalokat hallgat-
tunk, dalos játékokat játszottunk 
a gyerekekkel. Megízlelgettük, 
melyik gyümölcs édesebb, me-
lyik milyen színű és formájú, 
megismerhették a szőlő átalaku-
lását, így ismereteik gazdagod-
hattak… 

Az elkészült mustot mindenki 
kedvére megkóstolhatta. Nagy 
örömmel, érdeklődéssel vett részt 
mindenki a szőlő feldolgozásá-
ban. Befejezésként pedig a fel-
nőttek elénekeltek az apróságok 
örömére néhány népdalt, mellyel 
a szüreti mulatságot zártuk. 

Kalocsa Balázs Óvoda

Látványos részéhez érkezett a 
nagykőrösi piac csarnoképítése, 
a szakemberek már a csarnok 
oszlopait állítják és megtudtuk, 
hogy csütörtök-péntek körül 
lesz az egyik leglátványosabb a 
kivitelezés, akkor már az osz-
lopok jelentős része állni fog. 
Vagyis lapunk megjelenésekor 
már valószínűleg sokkal impo-

zánsabb kép tárul a piac előtt 
elhaladók elé. Ez a beruházás is 
a történelmi városfejlesztés, a 
városépítő politika eredménye, 
hogy gondos, jó gazda módjára 
erősítjük az infrastruktúrát és 
fejlesztjük, korszerűsítjük meg-
lévő értékeinket.

FOLYTATJUK!
Horváth Tibor

KŐRÖSI SZÁM

1687
 nagykőrösi család adta le a téli rezsicsökkentés-
sel kapcsolatos igénybejelentési nyilatkozatot, 

a meghirdetett határidőig!



12 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

PB gáz 11,5 kg

4499 Ft
PB gáz 23 kg

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető

HirdetésHirdetés

IMPRESSZUM

Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyil-
vántartásba vételi szám alapján 
Nagykőrös Város Önkormány-
zata
Kiadásért felelős személy: 
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550- 
300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykor-
os.hu
Felelős szerkesztő: dr. Czira 
Szabolcs, a szerkesztőbizottság 
elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó 
Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: Köves Béla 
ügyvezető igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írá-
sok, képek, illetve bármilyen 
tartalom utánközlése csakis 
kizárólag a Szerkesztőbizott-
ság vagy a jogtulajdonos en-
gedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő 
12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2018. október 15-től 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

2018. október 22-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. október 20-21-22-23-án

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút d. 6. 

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

2018. október 27-28-án

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32. 

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

Orvosi

ügyelet

telefonszáma: 

53/350-377
Hirdetés

A Zene Világnapján…

Október 1-jén, a Zene Világ-
napján a gimnázium meghívott 
vendége Temesi Mária opera-
énekesnő, az Opera nagykö-
vete volt, aki másfél órás előa-
dást tartott a gimnazistáknak a 
díszteremben. Közel 100 diák 
figyelte csodálattal a művésznő 
előadását, aki Opera részleteket 
mutatott be és beszélt munkás-
ságáról is. A művésznő megjár-
ta már a külföldi operaházak 
többségét, valamint a Zürich 
Genfi operaház tagja is volt. Az 
előadása után elmondta, becsüli 
ezt a jó gimnáziumot, nagyon 
kedves fogadtatásban volt része 

és dr. Cziráné dr. Kőházi-Kis 
Tímea igazgatónő munkáját 
is dicsérte, majd megjegyezte, 
hogy a mai világban kevesen 
vannak ilyen fiatalok, akik bá-
mulattal figyelik és hallgatják 
a komoly zenét is! Ez örömmel 
töltötte el.

Nagykőrösön még sose járt 
ezelőtt, így az előadását követően 

még fél napot töltött el a város-
ban. Ecsedi Péter énekművész 
vezetésében tekintette meg a te-
lepülés jellegzetességeit, megcso-
dálta a Református templomot, a 
Hősök terét és az egész várost. 

Az Arany János Gimnázium 
és Nagykőrös szeretettel 
visszavárja a művésznőt! 

Lejegyezte: Beretvás Judit
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NÉMET VENDÉGEK A TOLDI ISKOLÁBAN:
Eredményes volt az EREASMUS + program

A nagykőrösi Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Szakképző Is-
kola már évek óta eredménye-
sen dolgozik nemzetközi cse-
rediák programokban. Az idei 
évben összesen 21 toldis diák 

(15 pék- cukrász, 2 technikus, 
4 kertész) járt Németországban, 
ahol 4- 6 hetes szakmai gya-
korlaton vettek részt. A diákok 
a program zárónapján, október 
1-jén vehették át Europass ok-

levelüket, ünnepélyes keretek 
között. A rendezvényen német 
vendégek is részt vettek. A diá-
kok diavetítéssel egybekötött 
élménybeszámolókat tartot-
tak, és beszéltek tapasztalata-

ikról. Köszöntőt mondott Kisné 
Rózsa Ibolya, a Toldi iskola igaz-
gatónője, aki reményét fejezte ki, 
hogy a már tíz éve elkezdődött 
kapcsolat még nagyon sokáig 
fog tartani.   LV

Tisztelt Lakosság!

Városunkban egyre több nehéz-
séget okoz az illegálisan elhe-
lyezett hulladékok felszámolása, 
ami nemcsak esztétikai és pénz-
ügyi problémákat szül, hanem 
az egészségünket is erősen veszé-
lyezteti! Az illegálisan elhelyezett 
szemét gyakran tartalmaz olyan 
összetevőket, amelyek erősen ká-
rosítják a környezetet, csökkentik 
lakóhelyünk értékét és életvite-
lünk minőségét. 

Fontos megjegyezni, hogy a 
sze me telés bűncselekmény. A ha-
tá lyos törvények értelmében bír-
ság gal is sújthatók azok, akik il-
le gá li san helyeznek el hulladékot 
(271/2001. (XII. 21.) Korm. ren-
de let). Abban az esetben, ha a hul-
la dé kot más ingatlanán hagyták 
el, és a hulladék tulajdonosa nem 

be az on osít ha tó, úgy a kiszabott 
bír ság az ingatlan tulajdonosát 
ter heli!

Amennyiben Ön szemtanúja az 
illegális hulladék elhelyezésé nek, 
a bizonyítékok (fényképfel vé tel, 
rendszám, szemtanúk nyi lat ko-
zata) megküldésével egy idejűleg 
jelentse azt a hatókörrel rendelke-
ző hatóságok felé (ÁNTSZ, jegy-
ző), hogy megkezdődhessen az 
illegális szemetet kihelyezők fele-
lősségre vonása! 

Az illegális hulladék lerakatok 
kialakulásának megelőzése kizá-
rólag az Ön segítségével érhető el. 
Óvja környezetét, gondoljon a sa-
ját és szerettei egészségére, tegyen 
a városunk tisztaságáért! 

Nagykőrösi Polgármesteri 
Hivatal

JUDO: Jó szereplés
az emlékversenyen

A kecskeméti Mercedes-Benz Ko-
sár aka dé mia adott helyet az egy-
ko ri neves sportoló Zsoldos Zsolt 
emlékére rendezett judo ver seny-
nek, melyen a serdülő és az ifjúsági 
korosztály lépett szőnyegre az el-
múlt hétvégén. A serdülők között 
néhány, még csak diák ,,A” korcso-
portos versenyző is szőnyegre lé-
pett. A részt vevő 32 egyesület közül 
a Kőrös Judo SE csapata az előkelő 
második helyen végzett az egyéni 
eredmények alapján kihirdetett csa-
patversenyben. Első helyen a KSI 
csapata zárt. Aranyérmet szerzett 
serdülő korosztályban Bagó Bog-
lárka és Horváth Luca. Harmadik 
helyezést ért el Bodzsár Béla, Bagó 
Balázs, Budai Gábor és Kornyik 
Máté. Ötödik helyezett lett Farkas 
Tamás és Barta Gábor. Kovács 
Péter a hetedik helyen zárt. Ifjúsági 

korcsoportban első helyezést ért el 
Horváth Luca, aki így két arannyal 
tért haza, valamint Hajdú Eszter. 
Ezüstérmet szerzett Godó Zsófi, 
Kornyik Máté és Molnár Szabolcs. 
Bodzsár Béla ebben a korcsoport-
ban is harmadik helyezést ért el, míg 
Bagó Balázs a negyedik, Kapás Gá-
bor a hetedik helyen zárt… 

Megkezdődtek a judo tanfolya-
mok is, az egyesület két helyszínen 
is várja az érdeklődőket. A Nagy-
kőrösi  Kossuth Lajos Általános 
Iskola edzőtermében elsősorban 
az alsó tagozatos és még óvodás 
kicsiket várják hétfőnként és szer-
dánként 16 órától, míg a korosz-
tálytól független judo tanfolyamra 
minden nap lehet jelentkezni a Ki-
nizsi Sportcentrum küzdő termé-
ben 18 órától, edzés időben. 

KŐRÖS JUDO SE
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ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK

Igazgató: Deák Gábor
Osztálytanítók: Barabás Erika és Balázsné Pál Ilona Hajnalka 

Névsor: Bot Izabella, Bozsik Vivien, Cziriák Viktor, Dobos Nán-
dor, Faragó Kristóf, Forró Csanád, Kádár Bence, Kopa Veronika, 
Kovács Laura, Lencsés Milán, Mihalyik Nikoletta, Patonai Han-
na, Sipos Bálint, Széll Vivien, Tóbi Tímea, Török István

Igazgató: Deák Gábor
Osztálytanítók: Molnár Anikó és Nyúl Beáta

Névsor: Czibak Flórián, Dula Babett, Gábor Mátyás, Kovács Ló-
ránd, Kudri Kevin, Lukács Géza, Mécs Dániel, Rafael Ferenc, Sáfár 
Zoltán, Surányi Levente, Tinesz Kristóf, Tomasoczki Alex, Varga 
Dorina, Varga Tamás

A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános iskolák első osztályos csoportjait.

Bemutatkozik a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola 
1. a osztálya

Bemutatkozik a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola 
1. b osztálya

Hirdetés
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Vereséget szenvedtek
a Kinizsi felnôtt

csapatai, javítani kell
hazai pályán!

A Nagykőrösi Kinizsi első 

számú alakulata és a kettes 

csapat is vereséget szenve-

dett a hétvégén idegenben. 

A Kinizsi Pest megyei első osz-

tályban lévő csapata a bajnok-

ságot vezető „sztárcsapat” Da-

bas-Gyóntól kapott ki simán 

4-1-re. Sajnos 6 kezdőjátékos 

is hiányzott kőrösi részről, 

így szinte elkerülhetetlen 

volt a vereség. A kettes csapat 

az Úritól kapott ki 1-0-ra egy 

vitatható büntető után. Javíta-

ni hazai pályán az ifj. Albert 

Flórián által trenírozott Du-

nakeszi ellen lehet, a Kinizsi 

első csapatának október 21-

én vasárnap 14:00-ás kezdés-

sel. Legyünk minél többen!

H ajrá Nagykőrös, 

hajrá Kinizsi!

EMLÉKHELY AVATÁSA
A RÁKÓCZIBAN

Az 1969-ben végzett 8. a osztály 
legutóbbi találkozóján felme-
rült kezdeményezésre kopjafát 
avattak a Nagykőrösi II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola ud-
varán az egykori pedagógusok, 
iskolatársak emlékére. A kopjafa 
Mecsker József munkája, akinek 
segítségére volt a faragásban Ke-
rekes Levente, az iskola 7.b osztá-
lyos tanulója is. A jelenlévők em-
lékszalagok felkötésével avatták 
fel a kopjafát, mely méltó em-
lékhely lesz a tiszteletadásra.  

A bensőséges ünnepségen az 
„öregdiákok” és a jelenlegi ta-
nulók képviselői, a nyugdíjas és 

az aktív pedagógusok kegyelet-
tel emlékeztek az iskola egykori 
tanítóira, tanáraira: 

Bakó Kálmánné; Bátor Berta; 
Bokor Elemér; Csete Gyula; Daj-
ka Ambrus; dr. Kőrösi Lászlóné; 
György Endréné; Harsányi And-
rásné; Hasznosi László; Hatvani 
Ferencné; Hupka Ferencné; Illés 
Balázsné; Kelemen Zoltán; Kis 
Olga; Kovács György; Luzsányi 
Lászlóné; Medve László; Mezősi 
Istvánné; Molnár Elekné; Nagy 
Györgyné; Patay Dezső; Pethe 
Lászlóné; Ronkó Éva; Szabados 
László; Szluka Ferenc; Viszoczky 
Sándorné

JÁTSSZUNK ISKOLÁST

a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában!

Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat 

iskola-előkészítő programunk első foglalkozására

2018. október 20-án, szombaton 9 órától 

a Kecskeméti út 20.sz. alatti épületünkbe!

Téma: Itt van az ősz, itt van újra!

FELFOGHATATLAN
TRAGÉDIA TÖRTÉNT!

Két pici gyermek elveszítette 

édesanyját! 

Kérjük, segítsenek!

Kedves Mindenki! Egy felfoghatatlan tragédia miatt 

a 2 és fél éves Hanna és húga, az 1 hónapos Nóri 

elveszítették édesanyjukat. Norbi, az édesapjuk feleségét, 

szerelmét, gyermekei édesanyját, Kittit, aki már 

angyalként őrzi mindhármuk minden lépését. 

Segíts, hogy segíthessünk mi itt, a földi emberek, 

hogy NE szenvedjenek semmiben sem hiányt 

ezután sem szeretetett gyermekei!

Sándor Norbert bankszámlaszáma: 

11773322-01601381
Hálás köszönet Mindenkinek! 

Elsősorban tartós élelmiszerre lenne szükségük.

Kapcsolattartó e lsősorban 

Szatmári Anikó: 06-20-312-09-08
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Tisztelettel hívunk és várunk minden megemlékezőt
2018. november 4-én 17:00 órára a Hősök terére, a „Nagykőrösi Büszkeségponthoz”, a Barta Margit emlékműhöz.

Emlékező beszédet mond: Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter


