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„A SZABADSÁG NAPJA”
1956. október 23.

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepi  meg-
emlékezésen, Nagykőrösön, a 
II. világháború és az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 

áldozatainak emlékművénél, 
2018. október 23-án, a Himnusz 
éneklését követően beszédet 
mondott dr. Kiss Dávid, a VE-
RITAS Történetkutató Intézet 
munkatársa. 

További részletek lapunk 4. és 5. oldalán!

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

szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demok-
ratikus 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 

forradalmat. 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 várunk 
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

Ujhelyi vs Nagykőrös: 
Sargentini újratöltve

 Az MSZP EP-képviselője nagy lendülettel vetette bele 
magát a nagykőrösiekkel folytatott vitába: különös új 
fi lmes műfaj lett az eredménye. 

További részletek lapunk 3. oldalán!
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Akik az Európai Unióból európai birodal-

mat akarnak gyúrni, mind bevándorlás-

pártiak – jelentette ki Orbán Viktor minisz-

terelnök kedden, az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emléknapján, Budapesten, a 

Terror Háza Múzeum előtt. Hangsúlyozta: 

Európa a nemzetek hazája.

A kormányfő szerint ma Brüsszelben újra 

birodalmi indulókat játszanak, „igaz, más 

dallam ez, mint a régi volt”. Ma nem fegy-

verekkel hódítanak: Brüsszel nem Sztam-

bul, nem Moszkva, nem a birodalmi Berlin, 

még csak nem is Bécs, Brüsszelből sohasem 

hódítottak, Brüsszelből csak gyarmatokat 

igazgattak – mondta.

„Mi azonban nem voltunk sem 

gyarmat, sem gyarmattartó, nem 

vettük el senkinek a hazáját, éppen 

ezért nem fogjuk odaadni másnak 

sem a mienket” 

– hangsúlyozta. Brüsszelt ma azok uralják, 

akik a szabad nemzetek szövetsége helyére 

európai birodalmat kívánnak, olyan európai 

birodalmat, amelyet nem a népek válasz-

tott vezetői, hanem a brüsszeli bürokraták 

irányítanak – jelentette ki Orbán Viktor, 

megjegyezve: ma már számos európai or-

szágban is az európai birodalom hívei kor-

mányoznak, ezért tudható, milyen lesz „az 

a szép új világ”, ha rajtuk múlik. Növekvő 

számban tűnnek fel más földrészekről és 

más kultúrákból érkezett katonakorú férfi-

ak – fejtette ki -, és „még a mi életünkben 

saját képükre formálják az európai nagy-

városokat”, lassan, de biztosan kisebbségbe 

szorítva az európai őslakosokat. A terror a 

nagyvárosi élet részévé, a jogállamra hivat-

kozó politikai manipuláció mindennapos-

sá válik, a szólás- és sajtószabadság pedig 

addig terjed, ameddig őket visszhangozza 

– sorolta a miniszterelnök.

Akik az EU-ból európai 

birodalmat akarnak gyúrni, mind 

bevándorláspártiak

A kormányfő úgy fogalmazott, akik az 

EU-ból európai birodalmat akarnak gyúr-

ni, kivétel nélkül mind bevándorláspárti-

ak: az európaiság mércéjévé tették a migrán-

sok beengedését, és elvárják, hogy minden 

ország és nép haladéktalanul alakítsa magát 

multikulturálissá. Ma már látjuk – folytatta 

–, szándékosan nem éltek a hatalmas ren-

dőri és katonai erejükkel, szándékosan nem 

védték meg Európát a migránsok tömege-

itől. „Ha mi képesek voltunk, ők is azok 

lehettek volna. Nem a képesség hiányzott, 

hanem az akarat” – mondta Orbán Viktor.

Szavai szerint „a brüsszeli élcsapat és a 

többi nemzetállam-ellenes vezető” a mig-

rációt esélynek és lehetőségnek tekinti ma 

is, esélynek arra, hogy egy multikulturális, 

kevert népességű, egységessé simított bi-

rodalommal váltsák fel a nemzetállamok 

Európai Unióját. Nemzetállamok nélküli 

Európa, nemzeti gyökereitől elszakított 

elit, szövetség a multinacionális erőcso-

portokkal, koalíció a pénzügyi spekulán-

sokkal – sorolta, úgy fogalmazva: „ez lenne 

itt Soros György paradicsoma”.

Az európai népeknek jövőt kell 

választaniuk májusban
Azt is mondta, hogy noha még csak ok-

tóbert írunk, de Európában már mindenki 

a májusra gondol. A májusi európai par-

lamenti választások eldöntik – folytatta -, 

merre forduljon Európa szekere, az euró-

pai népeknek jövőt kell választaniuk, és a 

magyarok sem maradhatnak csöndben: 

„ha bizonytalanul szólnak a harsonák, a 

legfontosabb és legigazabb ügy köré sem 

tudunk felsorakozni”. 

Sorompóba kell hát lépni, és elő 

kell hívni azokat, akik a nemzetek 

Európájában hisznek, meg kell 

lengetni a szabad és erős Európa 

zászlaját – szorgalmazta.
A miniszterelnök hangoztatta: „válasz-

szuk a függetlenséget és a nemzetek együtt-

működését a globális kormányzással és 

ellenőrzéssel szemben. Utasítsuk el a globa-

lizmus ideológiáját, és támogassuk helyette a 

hazafiság kultúráját”. 

Kijelentette: Európa más, mint a 

többi kontinens, Európa a nemzetek 

hazája, és nem olvasztótégely.
- kormany.hu-

Gyász
Maksa Lajos (1953)

Orbán Viktor: Európa erejét 
a nemzetállamok adták
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Ujhelyi vs Nagykőrös: 
SARGENTINI ÚJRATÖLTVE

Az MSZP EP-képviselője nagy lendülettel 

vetette bele magát a nagykőrösiekkel foly-

tatott vitába: különös új filmes műfaj lett 

az eredménye.

Ahogy arra ígéretet tett, Ujhelyi István, 

az MSZP európai parlamenti képviselője el-

látogatott a nagykőrösi képviselőtestület ülé-

sére: a Sargentini-jelentést és a városi kép-

viselők erre született elítélő határozatát 

szerette volna megvitatni. A műfajteremtő 

politikai vita közel egy órán át tartott, és 

ezres nagyságrendben követték nyomon a 

Facebookon. Szórakoztató egy óra volt.

Ujhelyi annak a korábbi sérelmének adott 

hangot, hogy Nagykőrös polgármestere nem 

válaszolt a neki írt hivatalos levélre, amely-

ben vitára invitálta. A polgármester válaszá-

ban elmondta, hogy a levelet annak hangne-

me miatt nem tartotta érdemesnek válaszra. 

A polgármester szerint a levél nem felel 

meg a formai követelményeknek, inkább 

ultimátumszerű fenyegetésnek hatott, 

mint időpont-egyeztetésnek.

Az élő közvetítés követői számára a pol-

gármester gyorselemzésben fejtette meg 

Ujhelyi erőlködésének az okát. Elmondá-

sa szerint ez az akció már az EP-választási 

kampány része. Ujhelyi pozíciója meggyen-

gült az MSZP-ben, most pedig Szanyi Tibor-

ral versengenek a befutó helyért a párt listá-

ján, meg kell hát erősítenie a pozícióját. Félő 

ugyanis, hogy a szocialisták jövőre nem sze-

reznek elegendő mandátumot ahhoz, hogy 

mindketten Brüsszelbe menjenek.

A kibontakozó szópárbaj olyan kulisz-

szatitkokról is lerántotta a leplet, miszerint 

a helyi MSZP-s önkormányzati képviselőnek 

Gyurcsány Ferenc a példaképe, illetve hogy 

az Ujhelyit elkísérő nyolcfős delegációnak 

tagja volt a helyi Jobbik elnöke is.

Feltételezhető, hogy a Brüsszelben edző-

dött politikus arra számított: letámadja a 

vidéki képviselőket és fölényes győzelmet 

arat a Fidesz egyik fellegvárában. Ez azon-

ban nem Ujhelyi napja volt. A videó megte-

kintése közben az az érzése támad a néző-

nek, hogy menet közben Ujhelyi is rájött, 

nagy neki a kormánybuktató kabát.

A helyi képviselők sérelmezték, hogy sze-

rintük a szocialista politikus számon akar-

ja őket kérni a tevékenységük miatt, holott 

ehhez csak a polgároknak van joguk. Fel-

rótták neki azt is, hogy a szocialisták kor-

mányzása alatt nagy munkanélküliségtől 

szenvedett a város, segélyért álltak sorba a 

városháza előtt, most pedig közmunkást is 

alig találnak, mivel az emberek el tudnak 

helyezkedni a munkaerőpiacon.

Ujhelyi azzal akarta kínos helyzetbe 

hozni a képviselőket, hogy megkérdezte: 

ki olvasta a Sargentini-jelentést? Szinte 

mindenki felemelte a kezét, ezzel a csattanó 

elmaradt, a szocialista politikus valószínűleg 

nem erre a válaszra számított. A műfajte-

remtő lendület odáig vezetett, hogy Ujhelyi 

időnként narrátorként kibeszélt a videóból, 

ezzel csökkenteni szándékozva a nézők és 

közte levő távolságot.

A vitába nem csak a polgármester, de a 

képviselők is aktívan bekapcsolódtak. Egy 

idős nagykőrösi polgár, egy nyugdíjas tanár-

nő is szólásra emelkedett vita közben. Zavaró 

volt, hogy nem lehetett tudni, a felszólalók 

pontosan milyen tisztséget töltenek be, illetve 

milyen minőségükben vannak az ülésen. Jó 

lett volna, ha Ujhelyi ezt is elmondja, ha már 

a narrálást is bevállalta. A tanárnő szerint a 

keresztyénség az, ami eddig megtartotta a 

magyarságot, annak megerősítésére kellene 

törekednünk nekünk, magyaroknak. Véle-

ménye szerint az lenne a képviselő dolga az 

Európai Parlamentben és a hazai testületek-

ben is egyaránt, hogy megvédje az országot 

és ne ellene szavazzon. A nyugdíjas magyar-

tanár pedagógus aurája segítségével szelídí-

tette meg a jelenlévőket: ő volt az egyetlen, 

aki felszólalása közben felállt, és mondandó-

ját senki nem merte megszakítani.

Ujhelyi István a tanárnő monológja után 

érezte, meg kell védenie a magyarságát, a 

nemzethez tartozását. Igyekezett azt is el-

mondani, hogy nem támogatja az illegális 

migrációt, nem akarja, hogy embereket tele-

pítsenek Magyarországra és a kerítés lebon-

tását sem akarja. Ennek ellenére támogatja, 

hogy a határvédelem uniós hatáskörbe ke-

rüljön, ami egyet jelentene azzal is, hogy a 

menekültbefogadás is megváltozna, illetve 

az is kikerülne a nemzeti hatáskörből. Újra 

hangot adott annak a fenyegetésnek is beil-

lő jóslatának, miszerint az Orbán-rendszer 

hatalmas reccsenéssel bukik majd meg, és 

maga alá temeti a támogatóit is.

Végül csak az az egy talány maradt 

megfejtetlen: mi az üzenete annak, hogy az 

Ujhelyi-féle „igaz beszéd” plakátot Orbán 

Viktor arcképével illusztrálták. Lehet, hogy 

tudatos, mélyebb politikai üzenete van? 

Vagy a tervezőt tudatalattija utasította 

arra, hogy részben tényleg igazat mondjon?

Forrás: Szalma György/mandiner.hu

Fotó: Önkormányzati Hírek/Beretvás Judit
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„A SZABADSÁG NAPJA”   

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepi meg-
emlékezésen, Nagykőrösön, a 
II. világháború és az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
áldozatainak emlékművénél, 
2018. október 23-án, a Him-
nusz éneklését követően beszé-
det mondott dr. Kiss Dávid, 
a VERITAS Történetkutató 
Intézet munkatársa. A teljes 
beszéd megtekinthető az Ön-
kormányzati Hírek Nagyőrös 
facebook oldalán!

Ezt követően „Üdvözlégy 
magyar nép!” címmel adtak 
méltó ünnepi műsort a Nagy-
kőrösi Kossuth Lajos Általános 
Iskola 8. osztályos tanulói. Fel-
készítő pedagógusok: Tóthné 

Zoller Klára, Medvegy Dorka 
és Száraz Rita voltak. A közel 
25 perces, kiváló előadásban 
egyaránt voltak zenei elemek, 
valamint táncjelenetek, me-
lyek igazán látványossá tették a 
műsort. Az ünnepi előadás is 
megtekinthető facebook kö-
zösségi oldalunkon. 

Végül, az ünnepség zárása-
ként elhelyezték a kegyelet és 
a megemlékezés virágait Barta 
Margit nagykőrösi ’56-os vér-
tanú, és az ’56-os forradalom 
és szabadságharc áldozatainak 
emlékművénél. 

Tekintsék meg videóinkat 
és képgalériánkat az Önkor-
mányzati Hírek Nagykőrös 

facebook oldalán!
 Beretvás Judit
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  1956. október 23.
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Hirdetés

Öröm a Tibikerben: 
Ők lettek a szerencsés 

nyertesek

A hagyományokhoz híven 
ebben a hónapban is két sze-
rencsés családot ajándéko-
zott meg a TIBIKER 10-10 
ezer forintos vásárlási utal-
vánnyal. Boldogan látott neki 
a vásárlásnak Szűcs Szabó 
Csabáné és Horváth Móni-
ka is, akik nagyon kedvelik a 

TIBIKER nagykőrösi boltját! 
Nem is csoda, hiszen itt min-
dig van valami újdonság, a 
közelmúltban a füstölt hús, 
szalámi, felvágott árukész-
let, és annak polca újult meg. 
Mindenkit sok szeretettel vár-
nak a boltban!

LV

PB gáz 11,5 kg

4599 Ft
PB gáz 23 kg

9299 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

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

Két bronz az Ifjúsági 
Országos Bajnokságon

 Cegléden a Városi Sport csar nok-
ban rendezték meg az ifjú sá gi 
B korosztály hivatalos or szá gos 

bajnokságát. A korosz tály gya-
korlatilag négy évjáratot ölel fel, 
mivel a 2004- ben és 2005-ben 
született serdülők vannak össze-
vonva az ifjúsági korosztályhoz 
tartozó 2003-ban és 2002-ben 
született ifikkel. Ennek megfele-
lően serdülőkkel teletűzdelt nagy 
mezőny jött össze az estébe nyúló 
csatározásokra. A Kőrös Judo SE 
versenyzői hatan léptek szőnyeg-
re, közülük kettőjüknek sikerült 
érmet szerezniük. A lányok között 
Godó Zsófi és Horváth Luca áll-
hatott fel a dobogó harmadik fo-
kára. Eredményük kissé elmaradt 
a várakozástól, mivel mindketten 
esélyesek voltak a végső győzelem-
re is, ennek ellenére magabiztosan 
gyűjtötték be a bronzérmet. A fiúk 
között Kornyik Máté szerepelt a 
legjobban, aki első éves serdülő lé-
tére verekedte be magát a legjobb 
négybe. Sajnos a döntőbe jutásért 
egy hozható mérkőzésen vereséget 
szenvedett, majd a bronzmérkőzés-
re sérülés miatt nem tudod kiállni. 
Így Máté az ötödik helyen végzett. 
Molnár Szabolcs egy győztes és egy 
vesztes mérkőzéssel, Bodzsár Béla 
két vesztes mérkőzéssel, míg Far-
kas Tamás egy vereséggel helyezet-
lenül végeztek. 

Megkezdődtek a judo tanfo-
lyamok, az egyesület két helyszí-
nen is várja az érdeklődőket. A 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
edzőtermében elsősorban az alsó 
tagozatos és még óvodás kicsiket 
várják hétfőnként és szerdán-
ként 16 órától, míg a korosztály-
tól független judo tanfolyamra 
minden nap lehet jelentkezni a 
Kinizsi Sportcentrum küzdő ter-
mében 18 órától edzés időben. 

KŐRÖS JUDO SE

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet állást hirdet

 KÖNYVELŐ munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:

szakirányú iskolai végzettség – előnyt jelent mérlegképes könyvelői 
bizonyítvány államháztartási vagy vállalkozói szakon; egészségügyi 

alkalmasság; magyar állampolgárság; büntetlen előélet, melynek 
igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Nagy Julianna gazdasági igazgatónőnél 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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Remek ajándéktárgyak, nagykőrösi 
bélyegek, borítékok kaphatók a múzeumban!

ÖH: Mit érez képviselő úr, mi-

kor ránéz erre a múzeumra?

Földi László: Megmondom 

őszin tén, az építkezés folyamán 

sok szor elmentem a Ceglédre, 

vagy Nagykőrösre vezető úton 

és mindig megdobbant a szívem. 

Még iskolaigazgató koromban 

nem is egyszer jártam ebben 

a múzeumban és most, ami-

kor megjött a meghívó, hogy a 

múzeumot átadják, komolyan 

mondom, nagyot dobbant a szí-

vem. Nagyon örülök ennek a 

kulturális beruházásnak. Azt 

hiszem, ha valami Nagykő-

röst reprezentálja, akkor ez a 

múzeum az. Különösképpen 

most, amikor Arany János 200. 

évfordulóját is köszöntöttük, 

Arany-emlékévet tartottunk. A 

múzeum nagyon szépen megú-

jult, teljes egészében kívül-belül. 

Nagyon fontos, hogy nem csak 

küllemében, de tartalmában is 

megújult. Kíváncsian várom, 

hogy ha véget ér az ünnepség, 

hogy milyen lett a belső kiala-

kítás, mert szeretném a vendé-

gimet és barátaimat is elhozni 

majd.

ÖH: Idén ünnepeljük Nagy-

kőrös várossá válásának 650. 

évfordulóját. Mit üzen a nagy-

kőrösieknek ebből az alkalom-

ból? 

Földi László: Szeressék  ezt a vá-

rost és tegyenek meg mindent a 

város szépségéért, hogy majd 

újabb 650 év múlva, amikor a 

város 1300 éves lesz, akkor is 

lehessen kit köszönteni, kikkel 

ünnepelni. 

Horváth Tibor

„Nagyot dobbant a szívem, örülök 
ennek a kulturális beruházásnak”
– interjú Földi László országgyűlési képviselővel.

Jó hír azoknak, akik valamilyen 

egyedi, igazi nagykőrösi ajándék-

tárgyat szeretnének vásárolni, 

hogy a szépen felújított múze-

umban igazán gazdag választék-

ban kaphatók különféle helyi 

ajándéktárgyak. Sorozatunkban 

bemutatjuk Önöknek ezeket. A 

múzeumban megvásárolhatók a 

képeken látható jubileumi bélyeg-

sorozatok és borítékok is. Örök 

emlékek lehetnek ezek, hiszen a 

Magyar Posta által kiadott, nagy-

kőrösi vonatkozású termékek ki-

adása nem mindennapi esemény 

volt. A gyönyörű bélyegek és bo-

rítékok akár a karácsonyi üdvöz-

letek díszítői is lehetnek!

Jöjjenek el Önök is! 
Mindenkit szeretettel 

vár az Arany János 

Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény! 

Lőrinczy Veronika
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NAGYKÔRÖS FEJLÔDIK: 
ÉPÜL A PIACCSARNOK!

Nagykőrös a fejlesztések korszakát éli az 
elmúlt években, akár csak az interaktív Mú-

zeum átadására, a Cifrakert felújítására, 
vagy a Hősök tere korszerűsítésére gondo-

lunk, de számos út, utca is megújulhatott és 
akkor még nem is beszéltünk a SIIX japán 
nagyvállalat városunkban megvalósított 
beruházásáról. Egyik kiemelt fejlesztési pont 
azonban a Kálvin téri piac területének rehabi-
litációja. Korábban már – az őstermelők osz-
tatlan örömére – megújult az őstermelői rész 
és most épül a korszerű, modern, télen-nyá-
ron használható kényelmes piaccsarnok. Ez a 
fejlesztés is mindnyájunk örömére készül el, 
hiszen ahogy az utcákat is mindenki használ-
hatja, függetlenül attól ki lakik ott, a piaccsar-
nok is közös értékünk kell, hogy legyen, ahol 
árus és vásárló egymásra talál. 

 Mint azt képünkön is láthatja, már kör-
vonalazódik a valóságban is, hogy milyen 
piaccsarnokkal gazdagszik városunk, az 
oszlopok egy része már a helyén van és 
folytatjuk, hogy hamarosan birtokukba 
tudják venne a polgárok ezt a szép, új pi-
acrészt is. 

Horváth Tibor

AZ ÜTEMTERVNEK 

MEGFELELŐEN 

FOLYTATÓDIK AZ ÚTÉPÍTÉS 

A TEMETŐHEGYEN

 Ahogyan arról lapunk be-
számolt, önkormányzati be-
ruházással, lakossági önerő-
vel, összefogással épülnek 
új aszfaltos utak a Temető-
hegyi városrészen. Ennek 
megfelelően nyolc utca kap 
szilárd burkolatot. A DÉLÚT 

Kft az ütemtervnek megfele-
lően halad. A legtöbb utcában 
már kiszedték a tükröt, több 
helyen elkészült a szegély-
kövezés is. A tervek szerint 
együtemben hozzák majd az 
aszfaltot minden utcába. 

LV

ÓRIÁSI GYŐZELEM
A DUNAKESZI ELLEN!

Egy igazi élcsapatot és jó erők-
ből álló társaságot sikerült 
meg ver ni a Nagykőrösi Ki-
nizsi nek 3-1 arányban. A Du-
nakeszi elleni találkozó szenzá-
ciósan kezdődött, hiszen Robson 
Goes már az első percben be-
talált! Első félidőben több nagy 
helyzetet puskáztunk el, végül 
Halasi Károly átadása után 
Molnár Tomi duplázta meg az 
előnyünket. A második félidő is 
remek játékot hozott, végül Sze-
bellédi egyéni akciója és passza 
után, Halasi Karcsi döntötte el 

végleg a találkozót. Ugyan még 
szépített szöglet után a vendég-
csapat, de a Kinizsi győzelemét 
már semmi sem veszélyeztette. 
Lélekemelő volt ez a siker, hi-
szen egy nagyon jó ellenfél le-
győzésével tudtuk megtörni a 
rossz sorozatunkat.

SZÉP VOLT SRÁCOK, EZ 
FÉRFIMUNKA VOLT!

Következik a szomszédvár 
rangadó Törtelen 

október 27-én
13:30-as kezdéssel!

Fotó: Lovas Fülöp
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MINDÖRÖKRE POSTÁS:
Interjú Farkas Ilonával, a nagykőrösi postahivatal 

nyugállományú munkatársával

Amikor beszélgetünk, azon gondolkodom, 
hogy van-e olyan nagykőrösi lakos, aki esetleg 
nem ismeri Őt, hiszen 1980. július 23. óta a 
Magyar Posta munkatársa volt. 38 év nagy idő. 
Sok mosoly, kemény munka, rengeteg ügyfél… 
Ezrek, tízezrek. Akikkel foglalkozott Farkas Ilo-
na, és akiknek segített. Mindig mosolyog, és hi-
hetetlen, hogy ő már nyugdíjba vonult. Fiatalos 
külső és temperamentum. Aztán a beszélgetés 
végén kiderül valami, amit már az elején is sej-
tettem. Ica nem fog otthon maradni sokáig, 
hiszen élete a munka, és ezek szerint a Posta 
is. Olvassák el Ica életét, terveit. 

1980-ban kezdte postai pályafutását, a Nagy-
kőrösi 1-es Postahivatal dolgozójaként. Akkor 
távbeszélő kezelőnek vették fel, közgazdasági 
szakközépiskolát végzett. Titkárnő semmikép-
pen sem szeretett volna lenni. Véletlen volt, 
hogy postai dolgozó lett. „Jött a kézbesítőnk, azt 
mondta, hogy van hely a postánál és megkér-
dezte, hogy lenne-e kedvem ott dolgozni. Ezu-

tán Kecskeméten dolgoztam a postánál, a me-
gyei Hírlaposztály számadás ellenőre lettem. 
1989-ben mentem GYES-re, két gyönyörű gyer-
mek büszke édesanyja lettem. Ezután át kellett 
gondolnom, hogy amikor visszamegyek dolgoz-
ni, tudom-e vállalni a napi két órás utazást. 
Úgy döntöttem, hogy inkább Nagykőrösön, 
helyben helyezkedek el ismét. Tömösváryné 
Klárika volt akkor a postavezető, aki szeretettel 
vett ide, és középvezető beosztásba kerültem. 
2001-ben megszületett harmadik gyermekem. 
2004-ben ismét munkába álltam, ekkor a hír-
laposztályt vezettem. Büszke vagyok arra, hogy 
„Hírlapszolgálatért Érem” kitüntetést vehettem 
át a vezérigazgatótól.  

Nem volt egyszerű az életem, hiszen 10 éve 
elváltam. Sokszor hajnal négyre jöttem dolgoz-
ni, és este kilenckor értem haza. A gyerekek 
mellett, később egyedülálló anyaként is szeret-
tem a munkám. Önállóságra kellett nevelnem a 
gyerekeimet, azt hiszem sikerült, mindezt nagy 
szeretettel tettem, a kevés szabadidőm ellenére 
is. Amikor a hírlapkézbesítést kiszervezték a 
postától, akkor a felvételre kerültem. Hosszú 
éveken át üzemeltetési csoportvezető voltam, 
egészen nyugdíjazásomig. Én voltam Pest me-
gye munkavédelmi képviselője, és a nagykőrösi 
posta szakszervezeti titkára is. Augusztus 11 óta 
vagyok nyugdíjas, az első utalás már megérke-
zett a számlámra. Ez nagyon jó érzés, bizton-
ságot nyújt. A fiam is itt dolgozott a nagykőrösi 
postán, a csomagraktárban. 

Amikor idén augusztusban nyugdíjba men-
tem, fiam munkahelyet váltott. Nem unatko-
zom otthon egyáltalán. Eddig semmire sem 
volt időm. Hétvégéken is gyakran dolgoztam, 
részt vállaltam a posthivatal felújításában is. 
A városi postai rendezvények szervezőjeként 

is megismerhettek a nagykőrösiek. Mindent 
mindig megpróbáltam a leges legjobb módon 
megcsinálni, ahogyan azt csak lehetett. Azt 
gondolom, hogy ez sikerült is. Most bepóto-
lom, amit eddig idő hiányában elmulasztot-
tam! Utazgatok végre egy kicsit! 

Nagyon szeretek itt, Nagykőrösön élni. 
Szép a Város, és büszke vagyok arra, hogy ezt 
más is meglátja. A közelmúltban egy barát-
nőm vendégeskedett nálam, és megmutattam 
neki Nagykőröst. Azt mondta, hogy szebbnek 
látja, mint Balassagyarmatot. Én nagyon örül-
tem mindig, ha valami fejlesztés történt, büsz-
kén mutatom meg mindenkinek Nagykőröst! 

Vannak terveim, persze. Azt hiszem, hogy 
ebben a pár hónapban, augusztustól kipihen-
tem magam! Hívtak dolgozni Kecskemétre, 
megint postásnak, négy vagy hat órában. Az a 
nagy igazság, hogy én imádok, szeretek postás 
lenni! Annak is örültem mindig, ha segíthettem 
mások munkáját. Nagyon jó volt a kapcsolatom 
a kollégáimmal. Fantasztikus élményben volt 
részem a nyugdíjas búcsúztatásom alkalmával. 
Ilyen szép búcsúztatót, amit nekem szervez-
tek, még soha nem láttam! Énekelt nekem az 
összes dolgozó, kórusban! Nagyon szépen 
köszönöm nekik, hogy velük dolgozhattam 
ennyi éven keresztül. Ezúton is szeretettel üd-
vözlöm minden ügyfelemet. Köszönöm a csa-
ládomnak, gyermekeimnek a türelmet, hiszen 
a hivatásom miatti kevés időm ellenére min-
dig mellettem álltak. Most már több időm jut 
rájuk, és magamra!” 

Szerkesztőségünk és Olvasóink nevében is 
kívánunk Farkas Ilonának további jó mun-
kát, egészséget, boldog, és munkával töltött 

nyugdíjas éveket!
Lejegyezte: Lőrinczy Veronika

KOLPING ISKOLA – 
TORNAFELSZERELÉS

Iskolánk alapítványának támogatásával első osztályos tanulóink 

szeptember közepén megkapták a beiratkozáskor megígért torna-

felszerelést, mely nagy örömmel töltötte el kis tanulóinkat.

Kolping Iskola
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA 
a Kalocsa Balázs Tagóvodában

A Kalocsa Balázs utcai óvodában már he-

tekkel ezelőtt megkezdődött a szervezkedés, 

hogy hogyan lehetne különlegessé tenni az 

idei október 4- ét, az Állatok Világnapját?! 

Ilyenkor először mindig a gyerekek ötleteit 

hallgatjuk meg és valljuk be, azoknak nincs 

vége! Gyorsan fény derült a titkokra, kinek 

milyen állatot rejt az otthona. Ünnepeltünk 

már vadasparkban, idén úgy döntöttünk, 

hogy jöjjenek az állatok óvodánkba. Igen ám, 

de annyi vállalkozó kedvű szülő gyűlt össze, 

hogy nem is tudtuk egy napra zsúfolni a sok 

kis állatot. Így a hét minden napjára jutott egy 

kétlábú vagy négylábú látogató.

Az állatok szeretetét nem lehet köny-

vekből megtanulni és tanítani sem. A köz-

vetlen tapasztalatszerzés, tevékenykedés 
a legjobb módszer arra, hogy az óvodás 
gyerekek közvetlen kapcsolatba kerülje-
nek az állatokkal és ez által kialakuljon 
bennük az állatok védelme, szeretete, a 
gondoskodás. Simítsa meg a hosszú füle-
ket, érintse meg a karmokat, hallgassa meg 
ahogyan suhognak a szárnyak, figyelje meg 
és tegyen összehasonlításokat, szagolja és 
adott esetben ízleljen nyers sárgarépát ő is.  
Hasson az összes érzékszervére és akkor 
már nagyon sokat tanult vele a gyermek! 
A témahét feladatai között szerepeltek a 
gyerekek környezettudatos magatartásának 
alakítása, az ember és állat közötti barátság 
erősítése, félelmek csökkentése, valamint az 
ember és állat együttélésének fontosságára és 
szabályaira figyelés erősítése.

Hálás köszönet a sok szülőnek a véget 
nem érő élményekért, hogy idejüket nem 
sajnálva elhozták és bemutatták nekünk a 
kis kedvenceiket. Meséltek a gyerekeknek 
a kis állatok életmódjáról és hogy aznap, 
a gyerekek etethették meg őket. 

Óvó nénik 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, 

a továbbiakban Kiíró)

a Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) sz. 

önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló 

1. sz. melléklet szerint ingatlanokat.

Pályázati biztosíték: 100.000,- Ft/ingat-

lan, amelyet HUF-ban a kiíró UNICRE-

DIT BANK HUNGARY Zrt.-nél vezetett 

10915008-00000003-70920005 számla szá-

mára kell átutalni a pályázat benyújtásával 

egyidejűleg, „…hrsz. ingatlan vételi ajánla-

ta” jelige feltüntetésével.

Pályázati dokumentáció: átvehető 40.000,- 

Ft + Áfa pályázati díj befizetésével egyide-

jűleg a kiíró fenti címén (I. em. 25. ajtó) 

munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 800-tól 

1500 óráig) (pénteken 800-tól 1200 óráig). 

Megvásárlása a pályázat benyújtás feltétele, 

figyelembevétele elsődleges követelmény.

Az 1. sz. melléklet szerinti in gat la nok 

meg te kin té se: elő ze tes te le fo non történő 

egyeztetés alapján munkaidőben telefon-

szám: 53/550-333; 53/550-339

Pályázatok beadásának módja: zárt, cég-

jelzés nélküli borítékban „…hrsz. ingatlan 

vé te li ajánlata” jeligére, egy erede ti és 

két másolati példányban sze mé lye sen, 

vagy meghatalmazott útján a kiíró 

fenti címén a Műszaki Irodán (I. em. 

25. sz. ajtó) kell benyújtani.

Pályázat benyújtási határideje: visz-

szavonásig folyamatos

A pályázati dokumentációban meg-

határozott feltételeknek mindenben 

megfelelő pályázatok közül a leg-

jobb ajánlatot tartalmazó pályázat 

minősíthető nyertesnek.

Az ajánlati kötöttség időtartama 

150 nap.

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pá-

lyázati eljárást indoklás nélkül ered-

ménytelennek nyilvánítsa.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 FIGYELEM!
CUKORBETEG 

KLUB HELYSZÍN-
VÁLTOZÁS!

A CUKORBETEG KLUB új helyszínen, 
a RENDELŐINTÉZET ebédlőjében várja 

sok szeretettel az érdeklődőket!

Legközelebb, 

2018. november 6-án, 
kedden, 15 órakor 

DR. ZSIGMOND ZITA 
belgyógyász, kardiológus főorvosnő 

tart előadást 

A szívbetegségekről közérthetően 
címmel.
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„Örökbe fogadta” a 
Coca-Cola a Dalmady iskolát

Mióta a multivállalat „örökbe 
fogadta” a nagykőrösi Dalma-
dy Győ ző Óvoda, Általános Is-
kola és Egységes Gyógypeda gó-
giai Módszertani Intézményt, 
azóta hatalmas változások 
történtek. A közelmúltban im-
már harmadik alkalommal ön-
kén tes ked tek a Coca-Cola HBC 
Magyar ország munkatársai az 
is kolában, és varázsolták szép-
pé, színesebbé, újabbá a létesít-
ményt.  Gondos kézből most, a 
pár héttel ezelőtti akció során 
sem volt hiány, mintegy 60-an 
érkeztek, hogy fessenek, má-
zoljanak, új játékokat telepít-
senek, közösen dolgozzanak 
az iskoláért. Így újult meg az 
udvar, és a tantermek. A jelen 
lévő önkéntesek számára a csa-

patépítő program remekül sike-
rült, szemmel láthatóan élvezték, 
hogy segíthettek. Vizi Viktória 
intézményvezető lapunknak el-
mond ta, hogy nagyon örül an-
nak, hogy őket választotta a 
Co ca-Co la HBC Magyarország, 
egyedüli bázisintézményként 
az országban. Nekik semmit 
sem kellett venniük, minden 
költséget a colások álltak. Az 
igazgatónő nagyon köszöni a 
segítséget és bízik abban, hogy 
a megkezdett munkát foly-
tatják majd náluk. Szeretettel 
várják újra az önkénteseket 
az iskolában, hiszen az ered-
ménynek a szülők, tanárok, és 
a gyerekek is nagyon örülnek 
minden alkalommal.

LV

 2018. október 6-án a Re-

levé Tánc egyesület Jóté-

konysági Bál ja indította el 

a báli szezont a Toldi Iskolá-

ban. A 3. Re le vé Bálon a Fé-

sűs Trió szol gál tatta a főként 

retro stí lu sú zenét. A bál ki-

váló han gu la tát már a nyitó-

tánc meg ala poz ta. Az Exotic 

csoport és a Retro Ladies 

csoport anyu kái fergeteges 

Mamma Mia mix-szel nyi-

totta meg az estét. Az egyre 

nagyobb nép sze rű ségnek ör-

vendő Re le vé Bál a fiatalokat 

is vonzotta, a bálon a Rele-

vétől meg szokott igényes, 

családias légkör várta a ven-

dé ge ket. A bálon sor került 

az immár hagyománnyá 

vált Táncparkett Ördöge 
cím kiosztására, mely az 
este legjobban táncoló, bu-
li zó párját illeti. Ezúttal 
Csipő Kop pány, azaz Chase 
és part nere Széles Anikó vi-
het te haza a díjat. A Relevé 
Egye sület köszöni minden 
szü lő nek, cégnek, vállalko-
zók nak a tombola felajánlá-
so kat, a segítő kezeket a 
díszítéshez, szervezéshez. A 
befolyt összeget a táncosok 
versenyeztetéséhez, illetve 
tánckellékek, eszközök be-
szerzéséhez használjuk fel – 
tudtuk meg Horváth Melin-
dától, a bál főszervezőjétől. 

NagysikerûNagysikerû
Relevé BálRelevé Bál

 Ennél a balesetnél is példásan 

helyt álltak a Nagykőrösi Ön-

kormányzati Tűzoltóság mun-

katársai. Vonattal ütközött egy 

személygépkocsi október 17-én a 

kora esti órákban Nagykőrösön, a 

Ménesi utcai vasúti átjáróban. Az 

ütközés következtében a vonat a 

gépkocsit a sínek mellé lökte, így 

az forgalmi akadályt nem oko-

zott. Az autóban ketten utaztak, 

az egyikük a járműből kiesett, 

súlyos sérüléseket szenvedett, a 

másik ember a roncsba szorult. 

A nagykőrösi önkormányzati 

tűzoltók a járműbe szorult em-

bert –aki könnyebb sérüléseket 

szenvedett - kézi erővel kiemel-

ték, a mentőknek átadták. A 

szerelvényen közel kettőszázan 

utaztak, ők nem szenvedtek sé-

rüléseket, a továbbutaztatásukról 

a szolgáltató gondoskodott. A 

ceglédi hivatásos és a nagykő-

rösi tűzoltók áramtalanították 

és átvizsgálták a roncsot, majd 

biztosították a helyszínt.

(fotó: Nagykőrös ÖTP)

VONAT ÜTKÖZÖTT SZEMÉLYAUTÓVAL NAGYKŐRÖSÖN
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

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

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés
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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
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A lapunkban megjelent írá-
sok, képek, illetve bármilyen 
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kizárólag a Szerkesztőbizott-
ság vagy a jogtulajdonos en-
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2018. október 22-től 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

2018. október 29-től 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel.: 53/552-134

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér

2018. október 27-28-án

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32. 

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

2018. november 1-2-án

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44. 

Tel.: 53/350-703

2018. november 3-4-én

DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5. 

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

Hirdetés

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2018. NOVEMBER HÓNAP

KÉPVISELŐ NEVE FOGADÓÓRA NAPJA HELYE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

2018. november 8. (csütörtök)
13.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester 
1. számú választókerület

2018. november 26. (hétfő)
16.00 órától

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

Kiss Attila Csaba
települési képviselő
2. számú választókerület

2018. november 9. (péntek) 
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium 
(Nagykőrös, Ceglédi út 2. )

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2018. november 5. (hétfő) 
16.00 órától 

Humánszolgáltató Központ 
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselő
4. számú választókerület

2018. november 14. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2018. november 12. (hétfő)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Arany János utca 35. 
Idősek Klubja 

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2018. november 14. (szerda)
17.00 órától

Nagykőrösi Városi Óvoda 
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykőrös, Ifjúság u. 22.) 

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2018. november 14. (szerda)
17.00–18.00 óráig 

Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola
(Nagykőrös, Kinizsi u. 4.)

Nagy Balázs
települési képviselő
8. számú választókerület

2018. november 15. (csütörtök)
14.30–15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 13. szoba)

László Ferenc
települési képviselő

2018. november 6. (kedd) 
14.00 órától

Nagykőrösi Arany János Kulturális 
Központ, 1. emelet, 38. sz. terem 
(Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

Orvosi ügyelet telefonszáma: 53/350-377
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„MIHÁLY NAPI FORGATAG” 

A BATTHYÁNY ÚTI ÓVODÁBAN

Újra megrendezésre került 
a Nagykőrösi Városi Óvoda 
Batthyány úti telephelyén, az 
eddig is minden évben nagy si-
kert aratott népi hagyományo-
kat felelevenítő „Mihály napi 
forgatag”.

Izgatott örömmel érkeztek 
ezen a napon óvodába kicsi 
gyermekeink, hiszen tudták, 
hogy nagyon sok meglepetés-
ben lesz részük.

Az óvó nénik bábelőadása 
– „A három kívánság” című 
mese –, a fogadott lovas ko-
csi, ami minden csoportot 
elvitt egy körutazásra az óvo-
da körül, az udvari „behajtó, 

beterelő” játék – Mihály napi 
hagyományokra emlékezve, 
melyet mozgásfejlesztő játékok 
segítségével próbálhattak ki az 
óvodások. 

Őszi termések, magvak fel-
használásával képeket alkothat-
tak, hímezhettek, gyümölcsöket. 

A legnagyobb meglepetést pedig 
maguktól a Pillangó nagycso-
portos gyermekektől kaptuk, 
akik „Vásári forgatag” című kis 
műsorral kedveskedtek minden-
kinek. 

 Nagy szeretettel készült az 
óvoda teljes közössége, gyer-

mekek, óvó nénik, dadusok, és 
a szülők is, akik sok-sok egész-
séges gyümölccsel, zöldséggel 
segítették ezt a feledhetetlen 
délelőttöt.

A TÉRFIGYELŐ KAMERÁK FELVÉTELEI SEGÍTETTEK ABBAN, 
HOGY MEGTALÁLJÁK A TETTEST, AKI AUTÓKAT VERT 

SZÉT A VÁROSKÖZPONTBAN
Egy igen erősnek tűnő baseball sapkás 
fiatalember jött ki a közeli szórakozó-
helyről, és „mérgében” belevert pár par-
koló gépkocsiba, az egyiknek szétzúzta 
ököllel a hátsó szélvédőjét. Össze- vissza 
ugrált, több autó elé is kirohant. Végül ezt 
megúszta, mert nem gázolták el. A térfi-
gyelő kamerák azonban rögzítették, aho-
gyan puszta kézzel szétver autókat, és ez 
alapján a rendőrség megtalálta a tettest, 
majd vádemelési javaslattal élt. Ezt már 
nem úszta meg... Tanulság: Ne verj szét 
semmit, ne vandálkodj  Nagykőrösön, 
mert a térfigyelő kamerák látnak, és így 
nem úszod meg a büntetést!

Hivatalos rendőrségi hír: Garázdaság, 
továbbá rongálás vétség bűncselekmények 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatott eljárást a Nagykőrösi Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya K. István 30 éves 
nagykőrösi lakos ellen. A rendelkezésre álló 
adatok szerint a férfi megalapozottan gyanú-
sítható azzal, hogy 2018. július 20-án 22:00 

óra és 22:25 óra közötti időben a 2750 
Nagykőrös, Szabadság tér 6. szám előtti 
közterületen ismeretlen okból testi erő-
vel megrongált két gépjárművet. Az egyik 
szélvédőjét ököllel betörte, a másik csomag-
tartó ajtaja behorpadt. K. István cselekmé-
nye olyan kihívóan közösségellenes, dolog 
elleni erőszakos magatartásnak minősült, 
amely alkalmas volt arra, hogy másokban 
megbotránkozást, riadalmat keltsen. 

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság 
garázdaság, továbbá rongálás vétség 

bűncselekmények megalapozott 
gyanúja miatt K. István ellen befejezte 
a nyomozást és az ügyben keletkezett 

iratokat vádemelési javaslattal megküldte 
a Nagykőrösi Járási Ügyészségnek.
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ÉN MÁR ISKOLÁS 
VAGYOK

Igazgatónő: Vizi Viktória
Osztályfőnök: Kornyikné Illés Renáta

Gyógypedagógiai asszisztens: Márton Dénesné

Névsor: 1. osztály: Vári Zoltán, Kiss Ákos Attila
2. osztály: Barna Lilla, Göröndő Kristóf, 

Lázár Krisztián, Oláh Balázs

A következőkben bemutatjuk a nagykőrösi általános 
iskolák első osztályos csoportjait.

A Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és 
EGYMI 2. osztályos tanulói szeretettel fogadták 

a közéjük érkező 1. osztályos tanulókat.

„Ősz szele zümmög”
az óvodában

Az Eötvös Károly utcai óvodá-
sok egy tartalmas hetet tudhat-
nak maguk mögött az ősz nyúj-
totta lehetőségeket kihasználva.

Az óvoda nagyobb gyerme-
kei kilátogattak a piacra, ahol 
megtapasztalhatták a piaci for-
gatag hangulatát és őszi gyü-
mölcsökkel, zöldségekkel teli 
kosárral tértek vissza, melyből 
vitamin salátát készítettünk az 
immunrendszerünk erősítése 
érdekében.

A hét közepén a szülők és 
gyermekek illatos szőlőfürtökkel 
érkeztek az óvodába, mellyel kez-
detét vették a szüreti munkálatok. 
A legkisebbektől a legnagyobba-
kig mindenki örömmel vett részt 
a szőlőtaposásban, sző lő sze me-
zés ben és sutulásban. A fárasztó 
munkafolyamat végét közös must 
kóstolása zárta. 

A mozgalmas hetet Sportnap 
koronázta meg, ahol a szü lők és 
gyermekek együtt mo zog hat-
tak, sportolhattak. A kö zös, ze-
nés torna, az ügyességi játékok, 
a sorversenyek, a kötélhúzás és 
az egészséges ételek falatozása 
mindenkinek mosolyt csalt az 
arcára.

Óvónők

REMEK HELYEKEN JÁRTAK A KŐRÖS 
KÖRNYÉKI NAGYCSALÁDOSOK

Október 6-án Szalajkavölgyi 
buszos kirándulást szervezett 
a Kőrös Környéki Nagycsalá-
dosok Egyesülete tagcsalád-
jaik számára. 5 tagcsaládunk 
sajnos nem tudott részt venni a 
kiránduláson, de lehetőségünk 

volt Nagykőrösről Bárány Jó-
zsefet három fiú gyermekével, és 
Kocsérról Szabó Zsuzsannát 5 
gyermekével teljesen ingyenesen 
elvinni, kirándulni. Így 90 fővel, 
két busszal kirándultunk egy 
nagycsaládként.

Tagcsaládjaink számára 1000 
Ft-os hozzájárulásba került a 
kirándulás. Az egyesület fizette 
a Kisvasutazást a völgy mentén, 
jártunk a Fátyol vízesésnél, meg-
tekintettük a régi postát, a szarva-
sokat, ettünk sült pisztrángot, és 

a gyerekek örömére boboztunk is. 
A kirándulás végén Mc’ Donalds 
Étteremben is voltunk Egerben, 
kisebb esti városnézéssel össze-
kötve. Egy tartalmas szépidő-
vel, jókedvvel telt kirándulást 
tudhattunk magunk mögött. 
Tartalmasan telnek napjaink, 
hiszen készülünk nagyobb ren-
dezvényeinkre, mint az adventi 
készülődés, Mikulás, karácsonyi 
vacsoránk. 

Szeretettel várunk 

és fogadunk minden 

hozzánk csatlakozni 

vágyó kis és nagycsaládos 

családot.

„Mert Nagycsaládban 

élni jó”
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ARANY-ÜNNEPSÉG

Az időjárásra tekintettel a Re-
for  má tus Templomban került 
megrendezésre az idei ARANY- 
ÜNNEPSÉG, melyen a költő- 
tanár halálának 136. év for du ló-
já ra emlékeztek októ ber 19-én. 

Ünnepi beszédet mondott SZI-
LÁGYI MÁRTON, iro da lom-
történész, az ELTE XVIII-XIX. 
századi Magyar Irodalomtörté-
neti Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára. Az ünnepi mű-

sorban közreműködtek Gera Vik-
tória, az Arany János Református 
Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium 11. c osztályos tanulója 
és a Gimnázium énekkara Ecsedi 
Péter énekművész vezetésével. 

Az ünnepség koszorúzással zá-
rult. 
 Tekintsék meg képgalériánkat 

az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook 

oldalán!

Szépkorú köszöntése GEO
JUNIOR

A természettudományok 

világa kicsiknek

Oláh Róbert 

geográfus-történész 

előadássorozata általános 

iskolásoknak.

„Életterünk: a VÍZ csodái” 

című előadás

2018. október 29. hétfő 

17 óra

MÚZEUM

KONFERENCIATERME

A belépés ingyenes!

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Varga Istvánnét dr. Czira Szabolcs polgármester. A vá-
rosvezető gratulációja mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait tartalmazó em-
léklapot. Lapunk szerkesztősége is jó egészséget kíván  Varga Istvánnénak.
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Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik!
Dömötör-napi vásár

2018. október 28.
Nagykőrös, Vásártér

A vásári rendezvények időpontját keresse 
a www.nagykoros.hu honlapon!

ÚJJÁSZÜLETETT 
a nagykőrösi múzeum

Szerintem…

Édesanya és a család

Ôk látják el 2018. január 1-tôl 
az ebrendészeti feladatokat!

Egy eredményes közbeszerzési eljárást követően ez év január 
1-től az ebrendészeti feladatokat a Menhely az Állatokért 

Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány 
látja el Nagykőrös város vonatkozásában. Őket a következő 

elérhetőségeken kereshetik meg:

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1/B.

Telephely: 6000 Kecskemét, Kisfái 211/a

Kóbor, elhullott állatokkal kapcsolatos bejelentés, 
Telefonszám: 06 20 577-5617

Messze felülmúlta a várakozá-
sokat az Arany János Közér-
dekű Muzeális Gyűjtemény a 
felújítást követően! Ahogyan 
arról beszámoltunk Önöknek, a 
közelmúltban megújult a nagy-
kőrösi múzeum, mely már nyit-
va van a nagyközönség előtt, 
szeretettel várják, fogadják a 
látogatókat. Az ünnepélyes meg-
nyitón kérdeztük a látogatókat, 
hogy mit gondolnak arról, hogy 
újjászületett a létesítmény. 

Bodzsárné Illés Renáta és 
családja, barátokkal:
A múzeum fantasztikus lett, 
nagyon szép, kifejezetten örü-
lünk neki, hogy a városunk így 
fejlődik és a gyermekeknek is 
próbálunk minél több progra-
mot megmutatni, amit a város 

szervez. Teljesen meg vagyunk 
elégedve az újjászületett mú-
zeummal és a kísérő progra-
mokkal, fényfestést is most lá-
tunk először. A Híradóban már 
figyeltük, hogy Debrecenben 
is volt, így mindképpen eljöt-
tünk, hogy élőben is láthassuk. 

Szűcs Csaba és családja: 
Mivel most nem volt több 
időnk, így gyorsan körbemen-
tünk, de  majd visszatérünk. 
Nagyon szép lett a múzeum, a 
mai kor szellemének megfelelő, 
mind a gyermekek, mind pedig 
az idősebb generáció részére is 
teljesen hasznos és fontos dol-
gokat mutat meg, külön kitérve 
Nagykőrös történelmére. A mi 
tetszésünket teljesen elnyerte.  

Beretvás Judit

14 ÉVES
A NAGYKŐRÖSI
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
SZENT KRISTÓF KÓRUSA

    Szent Kristóf, könyörögj érettünk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves Családját, hogy közösen 
mondjunk köszönetet Istennek az énekkar 14 éves fennállásáért.

A hálaadó szentmise és az azt követő zenés áhítat

2018. OKTÓBER 28-ÁN,
VASÁRNAP 18 ÓRAKOR KEZDŐDIK

A NAGYKŐRÖSI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN.

„Minden zene elsődleges célja és 
legfőbb küldetése, hogy hirdesse 
Isten dicsőségét és üdítse a lelket.”

J. S. Bach

T
E

D
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U
M

c ímmel, beszélgetéssel 
egybekötött mini 

konferenciát rendez
a Nagycsaládosok 

Nagykőrösi Egyesülete
2018. október 27-én, 

szombaton 17,00 órától
melyre szeretettel hívunk és 
várunk minden édesanyát, 
nagymamát, pótmamát és 

bárkit, aki szívesen beszélget-
ne az anyaságról, a gyere-
kekről, gyereknevelésről, 

családról!
Vendégünk lesz Danóczi 
Levente – pszichológus

A belépés ingyenes!
Helyszín: 2750 Nagykőrös, 
Dalmady Gy. u. 1-3. Civilek 

Háza – nagyterem


