
Nagy Vivien, a Toldi iskola tanulója álmodta meg a Virágos Nagykőrös logóját
Szeretett Nagykőrösünk nem csak 

a Virágos Magyarország 2018 ver-

seny fődíját nyerte el év végén, de 

megkapta a jogot is, hogy 2019-

ben képviselhesse hazánkat az 

„Entente Florale Europe” nemzet-

közi versenyen.

Ennek sikeréhez kértük a Nagy-

kő rö si diákok javaslatát, álmod ják 

meg ők a logót, mely a versenyen a 

város arculatának központi eleme 

lesz. 

Több száz jobbnál jobb ötlet, 

terv érkezett be szerkesztőségünk-

höz, melyet ezúton is köszönünk. 

A beérkezett javaslatokból a zsű-

rinapot előkészítő szervezőbi-

zottság választotta ki a győztes 

alkotást, melyet Nagy Vivien (ké-

pünkön az általa készített logóval), 

a Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium 12. i/1 osztályos ta-

nulója készített. 

Nagy Vivien lapunknak el mond-

ta: Nagyon sze re tek raj zol ni, így 

mi kor az osz tály fő nö köm től meg-

tud tam, hogy meg hir det ték ezt a pá-

lyá za tot, ott hon elkezd tem öt le te ket 

gyűj te ni, majd vé gül, mi kor össze állt 

a fe jem ben, sza bad kéz zel raj zol tam 

meg az ál ta lam meg ál mo dott lo gó-

kat. Jó érzés, hogy az én egyik alko-

tásom képviselheti Magyarországot 

ezen az európai megmérettetésen. 
További részletek hamarosan!
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Júliustól ugyanolyan összegű 

kedvezményes kamattámoga-

tá sú hitelt igényelhetnek a 

gyer me kes családok, ha hasz-

nált lakást vásárolnak, mint ha 

újat vesznek – közölte Novák 

Katalin.

Novák Katalin példaként em-

lítette, hogy ha egy családban 

két gyermeket nevelnek, vagy 

vállalnak, akkor 10 millió forint 

kamattámogatott hitelt tud-

nak felvenni, bármilyen lakást 

vesznek, ha pedig ennél több 

gyermeket nevelnek, illetve vál-

lalnak, akkor 15 millió forintos 

kamattámogatott hitelhez jut-

hatnak a csok (családi otthon-

teremtési kedvezmény) mellé.

Ez azt jelenti, hogy 25 éves 

futamidővel számolva 48 ezer, il-

letve 72 ezer forint lesz a havi tör-

lesztőrészlete a családnak. Elő-

törlesztésre is van lehetőség, és 

arra is, hogy ne a teljes összeget 

vegye fel a család. A kedvezmé-

nyes hiteleket a bank fió kok ban 

lehet majd kérni, a csok igénylé-

sekor – fűzte hozzá.

A július 1-jétől érvényes 

lehetőségek között említette, 

hogy akkortól eltörlik a hasz-

nált ingatlanok csokos vásár-

lásánál a jelenlegi 35 millió 

forintos értékhatárt.

Novák Katalin kitért a hitel-

elengedés újabb lehetőségére is. 

Utalt arra, hogy tavaly januártól 

a harmadik és a további gyer-

mek érkezésekor az ingatlanfe-

dezetű jelzáloghitelekből gyer-

mekenként elengednek egy-egy 

millió forintot. Arra hívta fel a 

figyelmet, hogy júliustól már 

a kétgyermekes családoknak is 

megnyílik a hitelelengedés le-

hetősége, és megemelik a nagy-

családosok hitelelengedésének 

az összegét.

Ez azt jelenti, hogy a máso-

dik gyermek születésekor egy-

millió forintot engednek el, a 

harmadiknál négymillió forintot 

és minden további gyermeknél 

újabb egy-egy millió forintot. 

Közölte, a hitelelengedés nem 

csak a csok-hitelekre vonat-

kozik, hanem akár a korábban 

fennálló devizahitelekre is.

Arra is felhívta a figyelmet, 

hogy a csok bővítése, és a csok-

hoz kapcsolódó új lehetőségek 

az egyszülős családok számára 

is hozzáférhetőek lesznek.

Novák Katalin a családtámo-

ga tás eddigi eredményeit ismer-

tet ve elmondta, rövidesen 100 

ezer re nő a csokon keresztül 

tá mo ga tott családok száma, ez 

mint egy 400 ezer embernek je-

len tett eddig segítséget, és ezen 

be lül 46 ezer gyermek születését 

dön töt ték el a fiatalok. 

Az államtitkár példákon át 

mu tatta be a júliustól érvényes 

támogatásokat. Így egy használt 

lakást vásárló, a második gyer-

mekét váró család összesen 2,4 

mil lió forint vissza nem térí-

tendő, továbbá 9 millió forint 

ked vez mé nyes kamatozással 

vissza fizetendő támogatást kap. 

Harmadik gyermeket váró csa-

lád esetén ez 6,2 millió, il let ve 

11 millió forintot jelent – fűzte 

hozzá.

Új lakás vásárlása esetén a 

támogatás második gyerme-

ket váró családnál 3,6 millió és 

9 millió forint, míg a harma-

dik gyermeküket váró csalá-

doknál 14 millió forint vissza 

nem térítendő támogatás mellé 

11 millió forint kedvezményes 

hitel jár – mondta.

Az államtitkár hangsúlyoz-

ta: a kormányzat célja az volt, 

hogy a támogatások a lehető 

legszélesebb kör számára elér-

hetők legyenek.

(MTI; kormany.hu)

Júliustól ugyanannyi kedvezményes 
hitelt kapnak a családok 

használtlakás-vásárlásra, mint az újra

Gyász
Kőházi-Kis Ambrus Albert (1947)

Cserkó-Szabó Balázsné sz. Balla Margit (1938)
Palotai Magdolna (1939)
Id. Szabó Sándor (1927)

Pataki János (1944)
Füstösné Szűcs Terézia Julianna 
sz. Szűcs Terézia Julianna (1939)
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Jövő héten, március 8-án 
12:30- kor ünnepélyesen át-
adás ra ke rül a város egyik leg-
na gyobb  volumenű beruhá-

zá sa, a piacfejlesztés második 
üte me, egy modern négyévsza-
kos piaccsarnok. Ahogy kö-
ze le dünk a nagy naphoz, perc-

ről- percre szebb, látványosabb 

arcát mutatja ez a tényleg ba-

rátságos és szerethető létesít-

mény. Az árusok és a vásárlók 

is egyaránt nagy izgalommal 

várják, hogy birtokba vehes-

sék a piaccsarnokot, mert tud-

ják, hogy nekik épült, hogy ne 

a multik külföldről behozott 

zöld sé geit-gyümölcseit ve-

gyék a kőrösiek, hanem aki-

ben megbízhatnak, tudják, 

hogy va lóban minőséget kap-

nak. Emellett persze továbbra 

is várja majd a finom lángos és 

az utánozhatatlan sült kolbász a 

kedves vendégeket, így semmi 

jóról nem kell annak lemonda-

nia, aki kilátogat a nagykőrösi 

piacra. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-

mester és dr. Körtvélyesi Attila 

alpolgármester is helyszínbejá-

ráson tekintette meg a hamaro-

san átadásra kerülő szép épü-

letet és látták, hogy a csarnok 

minden pontján dolgoznak a 

szakemberek, azért, hogy tény-

leg mindenkinek örömet okoz-

zon a kivitelezés.

Horváth Tibor

MÁRCIUS 8-án átadásra kerül „A MI Piacunk”!

Kiss Attila Csaba: „Nyomatékosan felszólítom 
László Ferencet, hogy határolódjon el az emberek 

agyonverésére buzdító hozzászólástól.”
Kiss Attila Csaba (FIDESZ-KD-

NP) települési képviselő a február 

14-ei képviselő-testületi ülé sen in-

tézett kérdést László Ferenc, helyi 

MSZP elnökhöz, Kiss Attila Csa-

ba felszólalásában arra a gyatrán 

sikerült összellenzéki tüntetésről 

beszélt, melynek jelmondata akár 

az is lehetne, amit O. Imréné, a Jobb 

Nagykőrösért volt képviselő-jelöltje 

mondott: „Beállítanám őket, azt, 

amelyik nem bírja, agyonverni.”. 

Kiss Attila Csaba ezzel kapcso-

latban így szólalt föl: „Sajnálatos, 

hogy az ellenzék által szervezett 

megmozduláson a demokrácia 

jegyében, ilyen mondatok elhan-

gozhattak. Az emberek agyonve-

rése bűncselekmény, az arra való 

felbujtás szintén. A rendezvény 

szervezője, László Ferenc felelős 

az ott elhangzottakért. Nyomaté-

kosan felszólítom László Ferencet, 

hogy határolódjon el az emberek 

agyonverésére buzdító hozzászó-

lástól. Amennyiben ezt nem teszi 

meg, az emberi normák szerint 

hiteltelenné válik (vagy még hitelte-

lenebbé? – a szerk.) és azok csoport-

jába tartozik, akik az agyonverést 

és az akasztást a politikai célok el-

éréséhez megengedhető eszköznek 

tartják. Megkérdezem, elhatáro-

lódik-e az emberek agyonverésére 

buzdító hozzászólástól?”

„Ott én úgy gondolom, ha Ön 

végighallgatja, nem hangzott el 

arra vonatkozó konkrétan, hogy 

ott bárkit is agyon kellene konk-

rétan verni. Egy civil szónok reto-

ri kai fordulata volt. Ez ízlés kér-

dése lehet…” – többek között ezt 

a választ tudta adni László Ferenc 

helyi MSZP elnök, a tüntetés szer-

vezője Kiss Attila Csaba kérdésére. 

László Ferencet láthatóan eléggé 

meglepte a kérdés, főleg, hogy 

attól a képviselőtől hallgathatta 

meg, aki 2014-ben először indult 

el egy választáson és simán nyert, 

több szavazatot kapva, mint a 

szintén ugyanott induló László 

Ferenc és Ábrahám Edit együtt, 

ráadásul Lászlót még Ábrahám 

Edit is lazán megelőzte. 

Dr. Czira Szabolcs polgármes-

ter hozzászólásában elmondta: 

„Név szerint, hogy kit kellene 

agyonverni… kollektív bűnösség 

van, mert azt mondta, „azokat 

agyon kell verni”. Zágráb már 

azt írta, hogy a Fideszeseket kell 

agyonverni, azt írta ki. Ott tapsolt 

 Ábrahám Tibor, Ujhelyi István, 

ott bratyiztak azzal, aki agyon-

veréssel fenyeget. Azért álljon 

meg a menet. Ön a felelős, Ön 

szervezte a rendezvényt. Ott tap-

soltak neki, tetszett az emberek-

nek. Szégyenletes!” – fogalmazott 

a polgármester. 

Horváth Tibor
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Néma főhajtás 
a kommunizmus 

áldozatainak emléknapján

A kommunista diktatúra ál do-

za tai nak emléknapján egy szál 

fe hér rózsával és néma főhaj-

tás sal em lé kez tek, Dr. Nyíkos 

Sá ra cím ze tes főjegyző, Dr. 

Czi ra Sza bolcs polgármester 

és Dr. Kört vé lye si Attila alpol-

gár mes ter, az 50-es évek áldo-

za tai és ül dö zöt tei előtt tisz-

tel gő em lék műnél.

A kommunista diktatú rák 

ha lá los ál do za tait vi lág vi-

szony lat ban 100 millióra be-

csü lik. Kelet-Közép-Európá-

ban a számuk eléri az 1 mil lió 

főt. Ennyien vesztették éle tüket 

éhínségben, kény szer mun ka-

tá bor ban, vagy ke gyet len ki-

vég zé sek során.

EMLÉKEZZÜNK A KOMMU-

NIZMUS ÁLDOZATAIRA! 

SOHA NEM FELEJTHETÜNK!

Képeinket és videónkat 

keresse az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook 

oldalán!

Mint ahogyan arról beszámol-

tunk, Nagykőrös városa lett 

a győztese a tavalyi Virágos 

Magyarország versenynek, így 

ebben az évben Nagykőrös 

képviselheti hazánkat a nem-

zetközi Entente Florale Europe 

versenyen. A tavalyi sikerhez 

Nagykőrös városvezetése mel-

lett intézmények, szervezetek is 

hozzájárultak, így a Református 

Egyházközség is szépen gondo-

zott templomkertjével, és egyéb 

ingatlanaival. Ezért a közelmúlt-

ban dr. Czira Szabolcs polgár-

mester táblát adott át Nagytisz-

teletű Szabó Gábor református 

lelkészelnöknek, megköszönve a 

Református Egyházközség Nagy-

kőrös szépítésében, virágosítá-

sában végzett eddigi munkáját. 

A táblát a Református Templom 

kerítésére február 22-én sze-

relte fel Patay Zoltán presbiter. 

Az idei évben az eddigieknél is 

szebb lesz a templomkert, már 

több új ágyást előkészítettek, 

melyekbe rózsákat telepítenek 

lapinformációink szerint. 

LV

A Nagykőrösi Református Egyházközség is 
nagyban hozzájárult közös sikereinkhez

Már „felszerelkezett” 
az ALTEO naperőműve  
a nagykőrösi határban

Ahogyan lapunk arról beszá-
molt, az ALTEO naperőművet 
épít Nagykőrös határában. Va-
lóságos csoda történt, hiszen 
pár hét alatt szinte a semmiből 
nőttek ki a tartóelemek, melyek 
a tervek szerint 25 éven keresz-
tül termelnek energiát. Nagy 
Norbert projektvezető lapunk-
nak elmondta, hogy a tervek 
szerint a nyár első felében már 

üzembe is helyezik a nagykőrösi 
erőművet. A beruházás látvá-
nyos részén már túl vannak, 
hiszen a napelemeket felszerel-
ték. Ezek után következnek az 
elektromos munkálatok, amikor 
az elemeket egyesével bekötik a 
rendszerbe. 

 Részletek később, 
folyamatosan!

LV
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Senki nem akarja elvenni az emberek 
pénzét! Zágráb Nándor hagyja abba 

a folyamatos hazudozást!

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester napi-

rend előtt felszólalt a februári képviselő- tes-

tületi ülésen, és felszólította Zágráb Nán-

dort, a nagykőrösi Jobbik elnökét, a Jobb 

Nagykőrösért Egyesület alelnökét, hogy 

hagyja abba a folyamatos hazudozást, rém-

hírterjesztést.

„Kicsit mintha időutazásban lennénk, 

hiszen Zágráb Nándor hazugságai, amiket 

az előző napirend előtti felszólalásában is 

elmondott, nem ma kezdődtek. Csak két 

példát szeretnék felhozni. Hiszen évekkel, 

lassan lehet, hogy már évtizedekkel ezelőtt 

azt terjesztette, és szórólapon ki is adta, 

hogy a zeneiskola eladására készül az ak-

kori városvezetés, ami nem történt meg. 

Semmi alapja nem volt. Utána Ön, Zágráb 

Nándor azt terjesztette, hogy a Gyopár ut-

cai garázssor elbontásra kerül, mert oda 

plázát fognak építeni. Ez sem történt meg. 

Állandó hazugságok, állandó rémiszt-

getések, állandó rémhírterjesztések. Min-

denféleképpen megpróbál olyan témákat 

kitalálni és hergelni a lakosságot saját önös 

politikai érdekei miatt, amelyek színtiszta 

hazugságok, és őt ez egyáltalán nem zavar-

ja. 

Ön, Zágráb Nándor érdekes módon nem 

beszél arról, hogy a Jobbikban ezek az an-

tiszemita dolgok egyre inkább napirendre 

kerülnek. Most már nyíltan zsidózás meg 

cigányozás megy. Most már az MSZP is asz-

szisztál, elfogadja, és számára sem zavaró ez.  

Helyben is már eljutottunk 

odáig, hogy az önök támogatói 

akasztani akarnak, agyonver-

ni, agyonütni, kertben elásni 

és hasonlók. Papokat megkí-

nozni, megkövezni, tehát ilyen 

hozzászólások érkeznek az 

ellenzéki oldalról. Ez a fizikai 

erőszakra való buzdítás, ami 

ijesztő. Érdekes módon önök 

nem tesznek semmit, hanem 

folyamatos hazugságokkal 

még inkább erősítik ezt. 
Így van a víziközmű esetében is, már 

több hónapja, már évek óta tulajdonkép-

pen azt mondjuk, hogy igenis a Víziközmű 

Társulatnak kell elszámolnia a lakossággal. 

A Víziközmű Társulat nem szűnt meg, 

akármennyire is akarja ön is például ab-

ban a színben feltüntetni, hogy megszűnt.

Neki kell elszámolnia a lakossággal, ezt 

kértük többször is. Elmondtuk többször is, 

hogy az a pénz az embereket illeti meg, akik 

befizették a Víziközmű Társulatnak a vízi-

közmű hozzájárulást. Nem az önkormány-

zatot illeti meg, nem a Víziközmű Társu-

latot, hanem az embereket. Számoljon el 

vele, mielőtt befejezi a működését! 

A kormányhatározat is 

egyértelműen fogalmazott, 

hogy mire kaptuk azt az össze-

get, amiből a piac épül. Tehát 

NEM a víziközmű pénzéből 

épül a piac. Amit ígértünk, a 

támogatást, mi kifolyósítottuk.

Amit mi megígértünk, azt az emberek 

megkapták, mindenki azt az összeget. Most 

a Víziközmű Társulaton a sor. Neki kellene 

eleget tennie annak a rendkívüli taggyűlés 

összehívására vonatkozó kezdeményezés-

nek, ahol mielőtt befejezi a működését, el 

tud számolni a lakossággal. 

Az önkormányzatot nem illeti meg ez az 

összeg, és nem is neki kell rendelkeznie róla, 

hanem a Víziközmű Társulatnak. Tehát én 

azt kérném, hogy ezeket a folyamatos ha-

zugságokat, ezeket a folyamatos herge-

léseket fejezze be a képviselő úr is, és ne 

az legyen, hogy mindenféle álhírekkel és 

kiforgatott tényekkel próbálja meg ezeket 

az embereket csábítani és tulajdonképpen 

megijeszteni őket, mintha valaki el akar-

ná venni az ő pénzüket. Senki nem akarja 

elvenni az emberek pénzét! A Víziközmű 

Társulatnak kell elszámolnia és neki kell 

teljesítenie azt, ami a jogszabályban fog-

lalt, hiszen ez az ő kötelessége, mielőtt 

megszűnik.

Én azt kérném, hogy min-

denképpen nézzen önmagába 

Zágráb Nándor, és a jövőre 

tekintettel, hiszen választási év 

lesz és nem biztos, hogy ez a fo-

lyamatos hazudozás meghozza 

az eredményét, mert ezek több 

választási ciklussal ezelőtt is 

jellemzőek voltak, és soha nem 

hozta meg az eredményét, ha 

megnézzük a választási eredmé-

nyeket. Hagyja abba ezt a hazu-

dozást és ezt a rémhírterjesztést, 

mindenféle témát illetően!”
‒ mondta el napirend előtt dr. Körtvélyesi 
Attila alpolgármester. 

LV

ÉZSIÁS LÁSZLÓ, AZ ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 
NAGYKŐRÖS ÚJ MEGBÍZOTT PARANCSNOKA

Az Önkormányzati Tűzoltóság Nagy-

kő rös megbízott parancsnoka 2019. 

február 12-től Ézsiás László pa rancs-

nok-helyettes. 

Fakan Zoltán korábbi tűzoltóparancs-

nok tűzoltóságért végzett munkáját 

köszönjük, és sok sikert, egészséget kí-

vánunk a tűzoltóságon kívüli életéhez. 

Ézsiás László több éves tapasztalattal 

és a jövőre konkrét elképzelésekkel 

rendelkező tűzoltó, akinek legfőbb 

célja az Önkormányzati Tűz ol tó ság 

Nagykőrös szakmai szín vo na lá nak 

emelése, és Nagykőrös tűzvédelmé-

nek biztosítása. 

Kinevezéséhez gratulálunk, és sok 

erőt kívánunk.

 Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös 
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Hétfőn az első és a második 
korcsoport versenyeivel kezdő-
dött az idei Alpesi Sí Diákolim-
pia a Mátraszentistváni Sípark-
ban. A három versenynap alatt, 
összesen 331 diák versenyzett 
óriás-műlesiklásban a FIS mi-
nősítésű pályán. Sajnos az előző 
napok extrém melegedése nap-
közben megolvasztotta a havat, 
az éjszakai fagyok pedig megke-
ményítették a pályákat borító tö-
mörített hóréteget. A helyenként 
feljegesedett pálya komoly próba 
elé állította a versenyzőket.
Kitűnő időjárás fogadta a har-
madik és negyedik korcsoport 
versenyzőit a keddi verseny-
napon, akik szép számban je-
lentek meg, és összesen 124-en 
indultak el.
Iskolánkból Járó Csenge, Ka-
szap Luca, Nádori Péter és 
Tömösközi Botond vállalták a 
feladatot, hogy kipróbálják sí-
tudásukat. Ezen a napon indult 
még Tömösközi Viktória is, aki 
a Rákóczi iskola tanulója.
Szerdán kicsit hűvösebbre for-
dult az időjárás, és a jeges pá-
lya nem olvadt, így az ötödik 
és hatodik korcsoport sízői két 
futamban mérethették meg ma-
gukat. Ezen a napon közel 100-
an neveztek és vállalkoztak arra, 
hogy teljesítik a távot. A sok ki-
csúszás és esés miatt a második 
futamon már jóval kevesebben 
rajtolhattak. A mieink „állták a 
jeget” rendesen!
Ezen a napon Czira Tímea, Cseh 
Gréti, Szabó Nóri, Szabó Kata 
és Tömösközi Zoli indultak gi-
mis diákjaink közül.
Az a véleményem, hogy nagyon 
jó döntés volt, hogy a több éve, 
főként a sítáborainkban sportoló 
diákjainknak lehetőséget tud-
tunk adni a „B”- amatőr kategó-
ria versenyén. Tudatosan betar-
tották szakmai tanácsainkat és 

így a 10 diákból 8-an értékelhe-
tő eredménnyel értek célba. Ez 
azt jelenti, hogy a sok versenyző 
közül a „profik” is többen kies-
tek, mert nem tudtak végig men-
ni ezen az igen kemény pályán. 
A mieink biztonsági menete 
szerényebb helyezésekre volt 
elég, de értékelhető volt és tu-
datosabb készülésre motiváló.
A jövőt tekintve, nagyon biztató 
az élményhatás, amit ezek a gye-
rekek az első próbálkozáson, igazi 
versenykörülmények között kap-
tak. Boldogok voltak, hogy itt 
lehettek és büszkék arra, hogy 
a kevés edzéslehetőség ellenére, 
regisztrált teljesítmény tudtak 
nyújtani, amire sokan nem vol-
tak képesek. Verseny közben lát-
hattam az igazolt „menő-manók” 
teljesítményeit és eszköz ellátott-
ságukat, edzői technikai hátte-
rüket. Csapatunkról a Jamaikai 
Bobosokról készült film jutott 
az eszembe, amin jót nevettünk 
felnőtt társaimmal, akik szülő-
ként támogatták az utaztatás és 
versenyeztetés költségeit. 
Márciusban 16-án indul isko-
lai sítáborunk Olaszországba a 
Brenta Dolomitokba, ahol több 
jól síző felnőtt fogja segíteni 
a fejlődést. A mostani verseny-
csapatból majdnem mindenki 
ott lesz. Terveim szerint kb. 
25 haladó síző diák utazik. 
A friss élményekre és a gyere-
kek lelkesedésére építve, már 
most elkezdjük a felkészülést a 
2020-as Sí Diákolimpiára!

Hajrá Arany Gimi!
Az iskola támogatása mellett, 
köszönetem fejezem ki felnőtt 
kísérőinknek, akik szponzorál-
ták is a gyerekeket: Tömösközi-
né Védfy Orsolya, Járó Attila, 
Nádori Géza, Irházi István és 
kedves neje!
Molnár Attila tanár úr,  szervező

Hirdetés

REKORDSZÁMÚ INDULÓ
A 27. ALPESI SÍ DIÁKOLIMPIÁN!
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EGYÜTT BUKNAK MEG:
TELJESEN ÖSSZEÁLLT

AZ ELLENZÉK NAGYKÔRÖSÖN IS!

Teljesen összeállt a nagykőrösi 
ellenzék, a sötét oldal erői, bu-
kott politikusai. Az, hogy Nagy-
kőrösön az MSZP és a JOBBIK 
között már régen megvalósult, 
amit országos vezetői csak tit-
kon reméltek, arról azóta lehet 
tudni, hogy az MSZP Volner 
Jánosnak gyűjtött aláírásokat, 
személyes adatokat, melyekről 
azóta sem tudni, hogy merre 
vannak. Nem szégyenlősködnek 
az ellenzékiek, dr. Ábrahám Ti-
bor volt SZDSZ-es országgyűlési 
képviselő a helyi kórház előtt állva 
nevezte barátjának a Mi Hazánk 
jelenlegi politikusát, akkor még 
Jobbikos országgyűlési képvise-
lő-jelöltet, Volnert, akit Kovács 
Sándor-díjjal is kitüntetett (azóta 
sem kapta meg senki más). Ezt 
követően volt már itt minden, kö-
zös ellenzéki módosító indítvány, 

közös tüntetés alacsony érdeklő-
dői számmal, JOBBIK-LMP ösz-
szeborulás az új piaccsarnok előtt. 
Sajnos mindig igaz, hogy nem tud 
megváltozni az ellenzék, hiába 
cserélgetik a köpönyeget, belülről 
végtelenül romlottak, emlékez-
zünk csak arra, amikor egyesek 
a Japán Nagykövetségnél akarták 
megfúrni a SIIX Nagykőrösre te-
lepülését és munkahelyteremté-
sét, több száz család megélhetését. 
Ilyen ellenzék jutott Nagykőrös-
nek…

Egy nyertese biztosan van az 
ellenzéki mészárlásnak, egymás 
kicsinálásának, ő nem más, mint 
Zágráb Nándor, aki egyszer 
Seres Máriához simult, majd 
Ábrahám Tiborhoz, most pedig 
már mindegy, csak ellenzéki le-
gyen.  Zágráb 3 kiütéssel vezeti 
az ellenzéket, először „kinyírta” 

Vágó Tibor helyi Jobbik elnököt 
és átvette a helyi szervezetet. Ezt 
követően Zágráb megszerezte 2. 
danját is, amikor kiütötte Áb-
rahám Editet és átvette az ön-
kormányzati képviselői helyét. 
A sorban harmadik „áldozat” 
Volner János volt, aki azóta már 
nagyon megbánhatta, hogy ösz-
szeállt Zágrábbal, az ország-
gyűlési választáson megbukott 
Volner helyét is átvette Zágráb, 
ő lett a választókerületi Jobbik 
elnök. Kérdés, hogy ki lesz a 
következő a sorban? Ki lesz az, 
aki hagyja magát megvezetni, 
elárulni, becsapni? Hát, igen, 
akinek olyan barátja, szakér-
tője, tanácsadója van, mint 
Zágráb, annak már nem is kell 
ellenség… 

Az összefogás nagy veszte-
se egyértelműen az MSZP, mert 
miután Volner János részére 
gyűjtött aláírásokat a csatorna-
ügyben, arra is képtelen volt, 
hogy egyáltalán jelöltet állítson 
az országgyűlési választásokon. 
Így hiába állt össze a Jobbik és 
az MSZP helyben, az igazi „ere-
jüket” mutatja, hogy egy közös 
összellenzéki tüntetésre alig 
tudnak nagykőrösieket kicsábí-
tani. Az egész MSZP-t sikeresen 
verték szét helyben, már Cegléd-
ről kell importálni tüntetőket is. 
Ujhelyi Istvánt is lecsábították, 
hogy majd jól megmondja a 
Fideszeseknek, fél gőzzel leren-
dezi őket, erre úgy megbukott, 

hogy az MSZP lista első helyét 
sem kapta meg, örülhet, ha újra 
kijut Brüsszelbe.

Teljesen mindegy tehát, 
hogy ki lesz az a bábu, akit 
majd előkapnak az alsó fiókból, 
hogy na, ő lesz a mi polgármes-
ter-jelöltünk ősszel, ő mögötte 
ott fog állni a kommunista jog-
utód MSZP, a volt SZDSZ rom-
lásnak indult maradványai, a 
néppártosodás halotti maszk-
ját magára erőltető Jobbik, a 
Gyurcsány vezette DK, mely 
helyben gyakorlatilag beépült 
a „Jobb” Nagykőrösért álcivil 
egyesületbe és ott van még az 
LMP, mely annyira siralmas, 
hogy még egy alapszervezetre 
sem futotta erejükből. A cir-
kuszi fellépők tehát összeálltak, 
egybekovácsolódtak. A porond-
mester már megvan, kérdés, ki 
lesz a bohóc, akivel újra beígér-
tetik, vagyis behazudtatják az 
új nagykőrösi konzervgyárat, 
akivel behazudtatják, hogy 
megszűnik a Zeneiskola, hogy 
megszűnik a Dalmady iskola és 
óvoda, hogy elbontják a Gyo-
pár úti garázsokat… kérdés, 
hogy elhiszik-e a nagykőrösiek 
ezeket a hazugságokat, bárki 
is legyen a balliberálisok által 
állított kamu-független polgár-
mester-jelölt ősszel. Egy biztos: 
tisztességes ember úgysem fog-
ja elvállalni az ellenzéki jelölt 
szerepét.

Horváth Tibor

Arany János Református Általános Iskola és 
Óvoda alsó tagozatos tanulóinak farsangja

Fotók: Varga Irén fotóművész facebook oldala
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Hirdetés

Igen népszerű újságunk!
KÖSZÖNJÜK, HOGY 

OLVASNAK BENNÜNKET!

Az Önkormányzati Hírek és a www.

nagykorosma.hu oldal közös szava-

zásán az alábbi diagramon látható 

szavazási végeredmény született. Kö-

szönjük Olvasóinknak a megtisztelő 

bizalmat! Tartsanak velünk facebook 

oldalunkon is! Nekünk valóban min-

den vélemény számít és minden Olva-

só fontos! 
LV

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉN ALKOTOTT RENDELETEI

–  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.15.) önkor-
mányzati rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

–  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.15.) önkor-
mányzati rendelete Nagykőrös Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

–  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.15.) önkor-
mányzati rendelete a  vásárok és piacok fenntartásáról szóló 12/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

NAGYKŐRÖS, 2019. február 15.

Dr. Nyíkos Sára sk.
címzetes főjegyző

AZ ORIGAMI 
csodálatos világa

 Február 20-án ismét csodálatos kiállítás 
nyílt meg a Nagykőrösi Arany János Kultu-
rális Központban, melynek témája ezúttal 
a papírhajtogatás csodálatos művészete. 
A kiállítást Szép Judit és Fábián Zsolt, a 
Magyar Origami Kör vezetői nyitották meg. 
A vándorkiállítás március 8-ig látogatható. 
Ha arra járnak, tekintsék meg, érdemes!

LV
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Félévértékelő interjú Félévértékelő interjú 
Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímeával, az Arany János Református Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímeával, az Arany János Református 

Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatójávalGimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatójával

ÖH.: Hogyan értékelné az elmúlt 
félév eredményességét, valamint a 
közösségi munkát? 
- A gimnázium nagyon mozgal-
mas és színes félévet zárt, de sza-
vak helyett beszéljenek a számok. 
442 diák jár hozzánk, akik közül 
128 bejárós, s külön megemlítem 
a kiemelkedő eredményeket elért 
osztályokat: a 12. a osztály 4,68; 
a 11.a osztály 4,58; a 7.a osztály 
pedig 4,56-os átlaggal fejezte be a 
félévet, az össz gimnáziumi átlag 
pedig 4,07. Nagyon örülünk ezek-
nek a tanulmányi teljesítményeknek, 
21 kitűnő, valamint 27 jeles tanu-
lónk van, továbbá sok dicséretet is 
kiosztottunk. Célunk, hogy az eset-
leges szaktárgyi bukások számán, 
valamint a hiányzási átlagon csök-
kentsünk. 
Külön büszkeséggel tölt el, hogy 
ilyen lendületes, innovatív kollé-
gákkal dolgozhatom együtt. Fon-
tos számunkra közösségünk építé-
se, erősítése, így ehhez kapcsolódó 
programok szervezése elengedhe-
tetlenül fontos, hogy néhány példát 
említsek, szakmai napot, mátrai 
kirándulást, Bonduelle üzemláto-
gatást, karácsonyi ebédet is szervez-
tünk. Minden munkatársamnak 
nagyon hálás vagyok, hogy ilyen 
sokat tesznek a közösségért, egy-
másért, diákjainkért a családias, jó 
hangulatú közösségi légkör megte-
remtése érdekében. 
Diákjaink számára is folyamatosan 
szervezünk programokat, például a 
kecskeméti korcsolyázás, a Mátra 
túra, sítábor, Csömöte Csörte, de 
népszerű volt a rendőr százados 
előadása is a kortársbántalmazás-
ról. Szervezés alatt áll a rendészeti 
évfolyamok nyári gyakorlatának 
megvalósítása, melyben vissza-
hódítjuk a Balatonakali tábort is. 
Arany születésének emlékére pe-
dig interaktív mobilalkalmazásos 
vetélkedővel készülünk a 11.a és c 
osztály szervezésében. Diákönkor-
mányzatunk is nagyon aktív, mindig 
újszerű ötletekkel segíti iskolánkat, 
mint a melegítős nap, karácsonyi 
fotózás, iskolarádió működtetése. 
Kiemelem még az énekkar mun-

káját, fellépnek a városi rendezvé-
nyeken, hálaadó istentiszteleten, 
karácsonyi hangversenyen. Sikeres 
a cserediák programunk is, az első 
félévben vendégül láttuk espelkampi 
testvériskolánk diákjait és tanárait, 
majd az iskolavezetés kapott meghí-
vást január végén az ottani igazgatók 
búcsúztatására, és az új vezetők be-
iktatására. Intézményünk fogadott 
Goudai (holland) egyetemistákat, 
de Texasi vendégeink is voltak. 
Nagy öröm, hogy Balog Gabriella 
igazgatóhelyettes sikeres pályáza-
tának köszönhetően a Határtala-
nul! programban 3, 6 millió forintot 
nyertünk és március, május folya-
mán szászrégeni cserekapcsolat-
ban veszünk részt. 
Példaértékű a Szülői Közösségünk 
is, támogatják a Diákönkormányza-
tot, a végzősöket, megszervezték a 
nagyszerű hangulatú vacsorát. Min-
denben számíthatunk rájuk, amit 
ezúton is külön köszönök. 
Vannak még ránk váró feladatok, 
mint a Losonczi utcai téglakerítés 
megépítése, valamint a gimnázium 
teljes energetikai felújításával kapcso-
latos pályázatunk sikerének előmoz-
dítása. 
Köszönet és hála, hogy a fenntartó 
Református Egyházközség mind-
ehhez támogató hátteret nyújt, 
Szabó Gábor lelkészelnök irányí-
tásával. 
ÖH.: Több, mint egy éve hivatalos 
partnerintézményei az EURO-
EXAM Nyelvvizsgaközpontnak, 
valamint elnyerték a Református 
Pedagógiai Intézet Bázisintézmé-
nye címet is. Hogyan vált be az 
együttműködés, mik az elmúlt év 
tapasztalatai?
- Az első félévben 67 diákunk vett 
részt próbanyelvvizsgán, továbbá 
májusban 6 német nyelvtanárunk 
szerzi meg a nyelvvizsgáztatói ta-
nári címet, így már majd 5 angol, és 
6 német nyelvvizsgáztatónk is lesz. 
Márciusban újabb próbanyelvvizsgát 
tartunk. Az első félévben 28 diá-
kunk szerzett középfokú, 3 tanu-
lónk pedig felsőfokú nyelvvizsgát. 
Fontos, hogy piacképesek tudjunk 
maradni, hiszen a 2014 decemberé-

ben született jogszabály értemében, 
amely 2020. január 1-től lesz hatályos, 
a felsőfokú tanulmányokhoz bemeneti 
követelmény egy B2-es nyelvvizsga, és 
egy emelt szintű érettségi. Segítjük ta-
nulóinkat, meghirdettük az emelt 
szintű felkészítőket két sávban a 
10-ik osztályosoknak, amely heti 
két-két plusz órát jelent az adott 
tárgyakból. 
A Református Pedagógiai Intézet 
Bá zis in téz mé nye ként pedig meg-
kezd tük az együttműködés meg-
va ló sítását, októberben 2. alka-
lommal hívtam meg a tankerület 
igazgatóit egy szakmai fórummal 
egybekötött villásreggelire, vala-
mint január 30-án a molekulamo-
dellezésről tartottunk országos 
szakmai napot az érdeklődő taná-
roknak. Március 27-én készülünk 
a Médianapra, majd április 6-án 
20. alkalommal jubileumi országos 
informatikai versenyt szervezünk, 
szintén egy szakmai nap keretén be-
lül. Ha már szó esett az informatiká-
ról, külön büszkeség, hogy óriási az 
érdeklődés az ECDL bizonyítvány 
megszerzésére, így kétszer 20 fős 
csoportokban zajlanak a felkészítők, 
sokan már a 11. évfolyamra meg-
szerzik mind a 7 modult. Továbbá 
digitális megújulásunkat segíti elő 
az a konzorciumi tagként elnyert 
110 millió forint, amelyet egy pro-
jekt keretében valósítunk majd 
meg… 
ÖH.: Értékelné pár szóban a gim-
náziumban folyó tehetséggond o-
zási és beiskolázási program ered-
ményességét, melyek talán az egész 
évet meghatározó fő feladatai az 
intézménynek? 
- Folyamatos a tehetséggondozás, 
különböző sportversenyeken ve-
szünk részt, mint teremlabdarú-
gás, kosárlabda, asztalitenisz. A 
Református iskolák országos at-
létikai találkozóján összetettben 
például országos 3. helyezést értünk 
el. Tanulmányi versenyeken való 
részvételben is aktívak diákjaink, 
kémia, matematika, informatika, 
biológia, anyanyelvi, idegen nyel-
vi, környezetvédelmi, történelmi, 
bibliaismereti megmérettetéseken 
rendszeresen teljesítenek nagy si-
kerrel. Két országos döntőbe is beju-
tottunk. Négyfős végzős csapatunk 
versenyez országosan 10 csapat kö-
zött, a Tehetsz a jövődért, válassz! 
Európai Unióról szóló középiskolás 
vetélkedőn, valamint Szelei Alex 12. 
d osztályos tanulónk az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verseny 

döntőjébe jutott 6. legjobbként bel-
ügyi rendészeti ismeretekből, mely-
nek szóbeli fordulója március 5-én 
lesz. Ez már most 100 plusz többlet-
pontot jelent az egyetemi felvételin. 
A beiskolázás programja már ok-
tóberben megkezdődik, 8 héten át 
tartunk felkészítőket, továbbá nyílt 
napokat, mint Pincétől a padlásig 
rendezvényünk, vagy pályaválasz-
tási szülői értekezletek. Újdonság 
volt, hogy biológiából és kémiából 
is voltak felkészítők, valamint fel-
vételi elbeszélgetésekre került sor, 
melyen 220 család vett részt 3 nap 
alatt. Február 18-ig, határidőre 213 
fő nyújtotta be jelentkezését. Szep-
tembertől négy osztályt indítunk, 
a tehetséggondozó hatosztályost; 
az általános tagozatos négyosz-
tályost; magasabb óra szám ban 
biológiát-kémiát, va la mint mate-
matikát-informatikát tanuló négy-
osztályos képzést; s egy rendészeti 
szakgimnáziumi osz tályt is. 
Mivel a pályaorientáció ki emel ke-
dő en fontos terület, idén is szer-
vez tünk pályaorientációs napot, 
me lyen 22 volt diákunk tartott 
elő adást, továbbá ellátogattunk az 
Educatio Kiállításra; pályaválasz-
tási fórumot, fogadóórákat tartot-
tunk. Meghívtuk a Neumann János 
Egyetem képviselőit is, külön öröm, 
hogy a Gazdaságtudományi Karára 
igazgatói ajánlással hat végzős di-
ákunk nyert ECO ösztöndíjat, ami 
félévente 120. ezer forintot jelent 
számukra hét féléven keresztül. 
ÖH.: Az iskola vezetése mennyire 
tartja fontosnak a diákokkal való 
közös együttműködést? 
- Természetesen kérjük tőlük a házi-
rend betartását, a rendet és fegyel-
met, valamint a pontosságot, de 
ve ze tő ként nagyon jó érzés, hogy 
saját maguk állnak elő ötletekkel, 
konk rét megfogalmazásokkal. 
Part nernek tekintjük diákjainkat, 
ebben sokat segítenek a Media 
team tagjai is, hogy gimnáziu-
munk pezsgő életét a külvilág is 
megismerje. 

Az iskola vezetése állandó figye-
lemmel kíséri a diákok igényeit, 
hogy szeretetben, szeretettel, de 

következetesen tudjuk őket érték-
orientálttá tenni.

„Legyetek szilárdak, rendíthetetle-
nek, buzgólkodjatok mindenkor az 
Úr munkájában, hiszen tudjátok, 

hogy fáradozásotok nem hiába 
való az Úrban.”
(1Kor. 15,58)

Lejegyezte: Beretvás Judit

Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea igazgató asszony a 12. d osztállyal
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A Nagycsaládosok Nagykőrö si 
Egyesülete kötetlen beszélge tés-
re hívta tagcsaládjait a Há zas ság 
Világnapjának meg ün nep lé sé re. 
A programon be szél get tek a há-
zasság, a pár kap cso la tok értéke-
iről, az egysé ges család fontossá-
gáról. A részt ve vők kérdezhettek 
az eset le ge sen felmerülő párkap-
csolati prob lé mák ról, amelyre 
Danóczi Levente pszichológus 
válaszolt. Nagyon sok hasznos és 
érdekes információval gazdago-
dott mindenki délután, aki részt 
vett a programon, hiszen a Nagy-
családosok Nagykőrösi Egyesü-
lete 25 éve tesz a családokért, a 

gyermekek védelméért, a nagy-
családos életforma értékeinek 
megőrzéséért.

Köszönjük a TIBIKER 
támogatását!

Kérjük, támogassa adója 
1%-val a Nagycsaládosok 
Nagykőrösi Egyesületét! 

Adószám: 18667448-1-13 

MIÉRT FÁJ ÁBRAHÁM MIÉRT FÁJ ÁBRAHÁM 
TIBORÉKNAK, HOGY TIBORÉKNAK, HOGY 
EGYRE NÉPSZERÛBB EGYRE NÉPSZERÛBB 

A NAGYKÔRÖSI MOZI?A NAGYKÔRÖSI MOZI?

Sajnos a jelek szerint minden, 

ami sikeresen működik Nagykő-

rösön, megépült, megszépült, fáj 

az ellenzéknek. Ebben elöljár a 

dr. Ábrahám Tibor féle „vicclap”, 

mely hétről hétre gúnyolja ki a 

kőrösi fejlesztéseket, vagy azo-

kat a programokat, melyekben 

a helyi lakosság is örömét leli. 

Nekik így a nagykőrösi mozi 

sem tetszik. Bizonyára ők be-

záratnák azt, ha leszólják, hogy 

„csak” 423 alkalommal vetítet-

tek a Kőrös Art moziban tavaly 

112 filmet vagy mesét, melyekre 

4809 jegyet adtak el, és a mozi 

bevétele 3 638 715 Ft volt a ta-

valyi évben. 

Kiss Zsoltné Berényi Tünde, 

akinek elvileg valami „köze van” 

a kultúrához, mint a Körtánc 

Egyesület vezetője, Ábrahám 

Tibor lapjában szólja le a kőrösi 

mozit, kevesellve a bevételt, és 

azt állítja, hogy nem nő a nép-

szerűsége a Kőrös Art mozinak. 

Pedig, ha valakinek, akkor neki 

aztán pláne kéne tudnia, hogy a 

kultúra az bizony az a „műfaj” 

világszerte, amit támogatni kell, 

melynek mecénásra van szük-

sége. Amit a kultúra adhat a la-

kosságnak, az pénzben igen ne-

hezen mérhető. K.Zs.B.T. azon 

visít az idézett cikkben, hogy 

nekik bizony joguk van tudni, 

hogy mennyibe kerül a kőrösi 

mozi működtetése.

„Jogunk van tudni, hogy 

mennyit költenek rá!” – írja cik-

kében.

Rossz hírünk van a károgó 

K.Zs.B.T.-nek, mert a kőrösi 

mozi NEM veszteséges. Remél-

jük nem baj… 

Jó lenne tudni, hogy Ábra-

hám Tibor laptulajdonos vajon 

járt- e már a kőrösi moziban? 

Ha igen, akkor hányszor áldo-

zott a kultúra oltárán? Tudják-e 

vajon egyáltalán, hogy milyen 

is ez a kőrösi mozi? 

 Javasolnám, hogy menjenek 

el, akár egy jó családi mozizás-

ra, vigye el oda kedves felesé-

gét, unokáit. Járjanak abba a 

moziba, élvezzék azt ők is, amit 

a lakosság mozikedvelő része. 

Vegyék ők is igénybe helyben 

a szolgáltatást, nézzenek pre-

mier filmeket, a környéken a 

legolcsóbban. Ugyanis erre van 

igény, és természetesen ezt 

szolgálja ki legjobb tudása sze-

rint az üzemeltető.

Lőrinczy Veronika

FRIGYES-NAPI VÁSÁR

Hirdetés

Sokakat vonzott az év első 
vására, a Frigyes-napi vásár, 
2019. február 24-én, hálisten az 
időjárás is kegyes volt. Kínálat-
ból ezúttal sem volt hiány, mind 
a kirakodó, mind az állatvásár 
részen bő választékkal várták az 
árusok a vásárlókat, érdeklődő-

ket. Látogassanak ki 2019. már-
cius 31-én, az Irén-napi vásárra 
is. Minden érdeklődőt várnak 
szeretettel!  

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

Fotók: Beretvás Judit

A HÁZASSÁG ÉRTÉKE
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MÁR 1292 
NAGYKŐRÖSI 

JOGOSULT 
LAKOS VETTE 

ÁT A TÉLI 
REZSICSÖKKENTÉS 
IGAZOLÁSÁT

Ahogy lapunk azt megírta, 1687 nagykő-

rösi család érintett a téli rezsicsökkentés 

azon ütemében, mely szerint a kormány-

határozatnak megfelelően azok a csalá-

dok is részesülhetnek téli rezsicsökken-

tésben, akik nem vezetékes földgázzal 

vagy távhővel fűtenek, hanem a tüzelés-

nek más módját választják. Az igazolás 

beszerzését követően a KASZAP Tüzéptől 

lehet átvenni a téli tüzelőt. 

2019. február 25-én már

1292 nagykőrösi lakos

vette át a téli rezsicsökkentés
igazolását.

 Ha Ön is benyújtotta kérelmét, jogosult, és 

még nem vette át az ezzel kapcsolatos do-

kumentumot, akkor a hivatalos igazolás 

átvehető 2019. február 4. napjától sze-

mélyesen, vagy jogszabályban meghatá-

rozott módon elkészített meghatalmazás 

útján a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

Szabadság tér 4. /Szociális iroda épüle-

tében/ /hétfő: 09.00 – 17.00, kedd: 08.00 

– 15.00, szerda: 08.00 – 15.00, csütörtök: 

08.00 – 15.00, péntek: 08.00 – 12.00/, ér-

vényes személyazonosító igazolvány és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány egy-

idejű bemutatása mellett.

LV

Minden poszton 
beerôsített a Kinizsi FC! 

Elsô hazai mérkôzésük most vasárnap!

A Nagykőrösi Kinizsi FC első szezonbeli mecs-

csét hazai pályán március 3-án 14.00 órától 

játsza Tápiószecső csapata ellen. A mérkőzésre 

mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők. 

Sohajda Márk, a Kinizsi FC elnöke lapunknak 

elmondta, hogy gyakorlatilag minden poszton 

beerősítettek annak érdekében, hogy igazán kö-

zönségcsalogató, jó játékkal játszhassanak a baj-

nokságban. Nagy öröm számukra, hogy két ifi 

játékos ‒ Mécs Gergely és Perlaki Szilárd ‒ is 

visszatért játszani Nagykőrösre, akik akár a fel-

nőttben is pályára léphetnek majd.  

Összesen öt felnőttet igazoltunk, minden 

nagykőrösi játékos maradt a klubnál. Banai Ba-

lázs középpályás a BKV Előréből, Gólya Mar-

tin védő a Dunakesziből, Rosta Levente csatár 

Ausztriából, Nemesvári Dániel támadó és Kor-

mos Dávid kapus a KTE-ből igazolt Nagykő-

rösre. Minden személyi és tárgyi feltétel adott 

tehát a jó szerepléshez. Örülünk annak, hogy a 

Kinizsi pályája már a szezon kezdetén remek ál-

lapotban van, így a szezonnyitó mérkőzésünket 

is itt tudjuk lejátszani most vasárnap. 

Mindenkit sok szeretettel várunk! Haj-

rá Kinizsi, hajrá Nagykőrös! ‒ mondta el la-

punknak Sohajda Márk elnök.

Lőrinczy Veronika

Elhunyt Fakan Balázs 
nagykőrösi származású játékfilmdramaturg

2019. január 23-án 85 éves korában 
Budapesten elhunyt a nagykőrösi szár-
mazású Szkíta Aranyszarvas díjjal és a 

Filmművész Szövetség Életműdíjával 
kitüntetett Fakan Balázs játékfilmdra-
maturg. Németh Miklós Attila a Teréz-
városi Plébániatemplomban búcsúztat-
ta Fakan Balázst. 

A búcsúbeszéd olvasható 
a www.nagykorosma.hu oldalon.

Szerkesztőségünk és Olvasóink nevében is 
mély fájdalommal osztozunk 

a Család gyászában.
LV, kép: librarius.hu

A WWW.NAGYKOROS.HU
OLDALON, NAGYKŐRÖS VÁROS 
HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 
HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL 

TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN 
IS AZ INTERNETEN
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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

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@nagyko-
ros.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.mhk.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 
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. február 25-től 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B.

Tel.: 53/353-598

2019. március 4-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

2019. március 2-3-án

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. 

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

2019. március 9-10-én

DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5.; 

Tel.: 06/53-359-725; 

06/20-375-77-50

Hirdetés

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
2019. MÁRCIUS HÓNAP

KÉPVISELŐ NEVE FOGADÓÓRA NAPJA HELYE

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

2019. március 7. (csütörtök)
13.00 órától

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

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester 
1. számú választókerület

2019. március 18. (hétfő)
16.00 órától

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

Kiss Attila Csaba
települési képviselő
2. számú választókerület

2019. március 22. (péntek) 
16.00–17.00 óráig

Ceglédi úti Kollégium 
(Nagykőrös, Ceglédi út 2. )

Kustár Tamás
települési képviselő
3. számú választókerület

2019. március 4. (hétfő) 
16.00 órától 

Humánszolgáltató Központ 
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselő
4. számú választókerület

2019. március 13. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselő
5. számú választókerület

2019. március 11. (hétfő)
16.00–17.00 óráig

Nagykőrös, Arany János utca 35. 
Idősek Klubja 

Illés Sándor
települési képviselő
6. számú választókerület

2019. március 13. (szerda)
17.00 órától

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

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselő
7. számú választókerület

2019. március 13. (szerda)
17.00–18.00 óráig 

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

Nagy Balázs
települési képviselő
8. számú választókerület

2019. március 13. (hétfő)
14.30–15.30 óráig

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
fsz. 14. szoba)

Tornyi Béla Ernő
települési képviselő

2019. március 8. (péntek) 
17.00–18.00 óráig 

Nagykőrös, Puskás Tivadar utca 2.

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377
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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

� Egyszerű, gyors kalkuláció
� Valós veszélyek elleni védelem
�  Három csomag a megfelelő

 védelem  kiválasztásához
� Papírmentes szerződés
� A lakásbiztosításhoz egyedül-

álló módon háromnapos 
kár rendezési garanciát  vállalunk 
a feltételek teljesülése esetén

UNIQA Biztosítási ügynökség
Purigracski Attila
Nagykőrös, Széchenyi tér 2. 
Telefon: +36 20 994-2218

UNIQA HomeGuard 

lakásbiztosítás 

szolgáltatási garanciával

Hirdetés

Híreinket, képgalériáinkat kövesse 

nyomon továbbra is az

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

Ábrahám Tibor volt SZDSZ-

es országgyűlési képviselő, a 

Jobb Nagykőrösért Egyesület 

elnökének lapjában, a Heti 

Hírekben csúnyán leszól-

ták az Év sportolóit.   „Nem 

Nagykőrösön sportolnak az 

Év sportolói” címmel jelent 

meg egy írás a nevét nem vál-

laló szerző tollából. A cikk 

azt a látszatot kelti, mintha a 

díjazottak érdemei keveseb-

bek lennének azáltal, hogy 

nem nagykőrösi az egyesü-

letük. Ők maguk azonban 

mindannyian nagykőrösiek, 

és a város büszkeségei, akik jó 

hírét viszik Nagykőrösnek az 

országban és a világban. Szé-

gyellje magát az, aki élcelődik 

nevükkel, és leszólja őket, va-

lamint sportteljesítményei-

ket! Ábrahám Tiborék pedig 

ezt tették!

Mi tudjuk, hogy honnan 

fúj a szél, miért szólják le az 

Év sportolóit Ábrahámék. Bi-

zonyára savanyú a szőlő szá-

mukra. Ebben az esztendőben 

nem érkezett be jelölés felnőtt 

női kategóriában erre a címre, 

így senki sem vette át a díjat. 

Ábrahám Edit kedvenc tanít-

ványa pedig sorra halmozza 

karate sportágban a sikere-

ket. Tóth Csengét azonban 

senki sem jelölte. Annak el-

lenére nem tették meg, hogy 

Suba Lajos nyugdíjas gimnázi-

umigazgató közösségi bejegy-

zésben azt írta, hogy ő jelölni 

fogja Ábrahám Edit tanítvá-

nyát. Nem tette meg önként 

vállalt ígérete ellenére sem. 

Így aztán nem is lett az Év 

sportolója Tóth Csenge. Csak 

azt nem értjük, hogy miért fáj 

Ábrahám cikkírójának mások 

sikere és öröme?

Nyilvánvaló, hogy Ábra-

hám Tiboréknak szelektív 

a memóriájuk, hiszen ezek 

szerint nem emlékeznek már 

arra, hogy Ábrahám Tibor lá-

nya, Ábrahám Edit is kétszer 

lett az Év sportolója Nagy-

kőrösön. 2009-ben és 2010-

ben felnőttként vidáman vette 

át a díjat dr. Czira Szabolcs 

polgármestertől a négydanos 

karatemester Ábrahám Edit 

előző évi sportteljesítménye-

iért. Sőt, Tóth Csenge is lett 

Év sportolója Nagykőrösön 

2015-ben, 2014-es eredménye-

inek köszönhetően. Ő szintén 

dr. Czira Szabolcs polgármes-

tertől vehette át a díjat.

Azóta Tóth Csengét senki 

sem jelölte, még Suba Lajos 

sem… 

Még egyszer felteszem a 

kérdést: Miért fáj Ábrahá-

méknak mások sikere? Ahe-

lyett, hogy leszólnák az Év 

sportolóit, inkább írjanak az 

egyes nagykőrösi sportolók, 

sportegyesületek sikereiről. 

Talán arról is beszámolhat-

nának végre, hogy miért 

hagyta faképnél Ábrahám 

Edit a nagykőrösi karatéso-

kat, sportolóinak többségét, 

és miért ment át más, innen 

több tíz kilométerre található 

településre edzéseket tarta-

ni… Ez így lenne fair play …

Lőrinczy Veronika

Ábrahám Tibor újságjában csúnyán 
leszólták az Év Sportolóit

FELHÍVÁS – ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!
 Ha Önnek többlet hulladéka 

keletkezik, akkor a Nagykőrösi hulladék-

udvarban leadhatja.
A hulladékudvar a Kecskeméti úton, Kecskemét irányában 

a jobb oldalon található, könnyen felismerhető a nagy szürke 

kapuról és az épületről (volt hulladék lerakó bejáratánál).

A leadható hulladékokról és a leadás körülményeiről 

a jövő heti cikkünkben adunk tájékoztatást, addig is 

a következő linken tájékozódhatnak:

http://kovart.hu/index.php?lap=hulladekudvar

Tegyünk együtt az élhető környezetért!

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
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RÁCZ PÉTER NAGYSZERŰ 
KÖNYVE AZ ORSZÁGOS 
SZAKMAI PORTÁLON:

Nagykőrös más a véghetetlen utcáival

Nagykőrös más a véghetetlen 

utcáival címmel jelent meg 

írás a közelmúltban Rácz Pé-

ter kiváló, csodálatos, Nagy-

kőrösről szóló könyvéről a 

https://magyarmuzeumok.

hu oldalon. 

„Rácz Péter informati-

kust, amatőr várostörténészt 

erősen foglalkoztatja ez a 

múlt. Jó évtizede – jártabb 

úton haladva – könyvet adott 

közre a városról készült régi 

levelezőlapokból. E munka 

során fogalmazódott meg 

benne a terv, hogy az 1945 

utáni időszakról is szeret-

ne publikálni. Tervének 

nagy lendületet adott, 

ami kor a helyi Arany Já-

nos köz gyűj te ménnyel 

meg ál la po dott a múze-

umi raktárban felhal-

mozott ötvenezer fotó 

digita li zá lá sá ról és jogot 

kapott azok közreadására 

is. Így született ez a Nagykő-

rös-könyv, amelynek ér té-

ke nem csupán a vál to za tos, 

szépen nyomtatott kép anyag, 

hanem mindegyik nél a bő-

vített képaláírás is, amely a 

szerző által tudott és gyűjtött 

információkat fűzi hozzá a 

látványhoz.” – írja Rácz Péter-

ről és remek könyvéről a szak-

mai portál.

A könyv megvásárolható 

a Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központban.

LV

NÉPSZERŰ 
a Názáretis Játszóház

A Názáret Római Katolikus 

Óvo dá ban februártól áprili-

sig egy-egy alkalommal szer-

veznek ját szó há zat a leendő 

ovisoknak, mely mindig iz-

galmas, színes játé kokkal, fog-

lalkozásokkal vár ja a Názáret 

Óvoda iránt érdeklődő csalá-

dokat, gyermekeket. 

A következő alkalom 

március 18-án 16 órától lesz, 

majd április 15-én 16 órától 

is sok szeretettel várják a csa-

ládokat a Názáret Óvodában 

–tudtuk meg Csókáné Ko-

vács Eszter óvodavezetőtől. 

A képek a februári 

játszóház során készültek
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A nagykőrösi díszgalamb te-
nyész tők tevékenységét ismét 
ma gas elismerésekkel ju tal maz-
ták a sportág országos szak te-
kin té lyei. A Kőrösi Galamb- és 
Kisállattenyésztő Egye sü let 
tag jai leg utóbb év ele jén a ceg-
lé di dísz ga lamb se reg szem lén 
mutatkoztak be kiváló tenyé-
szeteikkel, amelyek közül töb-
bet kitüntetéssel jutalmazott a 
szakmai zsűri. 

Szűcs Dezső, az egyesület el-
nöke elégedetten szólt a rendez-
vényről: 

– Igazán szép, impozáns 
kiállításon vettünk részt janu-
árban, a ceglédi sportcsarnok-
ban. Három fajtaklub mutatta 
be galambjait, azok egyikeként 
szerepeltünk ott mi is, nagykő-
rösiek leghíresebb galambja-
inkkal, a kőrösi- és kecskeméti 
keringőkkel. Méghozzá te-
kintélyes mértékű részvétellel 
voltunk jelen, az összesen 850 
állomány mintegy harmadával 
egyesületünk tagjai örvendez-
tették meg a galambászatról ér-
deklődő látogatókat – foglalta 

össze a tapasztalatokat az egye-
sület elnöke. 

Szűcs Dezső mindenek közt 
természetesen főleg sporttársai 
versenyeredményeit emelte ki:

– Több kategóriában értékel-
ték galambjainkat, amelyek közt 
az egyszínűek is alkottak mélta-
tásra alkalmas csoportot. Ebben 
a kategóriában Rácz István mu-
tatta be a legszebb hím galambot.  
Marticsek László galambja szín-
győztes lett, Szűcs György tenyé-
szetét pedig kiválónak jegyezték. 
A volier, vagyis a madárházas 
csoportban Hatvani Endrének 
adták a harmadik díjat – sorolta 
az eredményeket Szűcs Dezső. 

 E tudósítás írója fontosnak 
tart ja jelezni: A felsorolt díjak 
hosszú, kitartó, szakszerű te nyész-
tői munka eredményei. Akik 
ismerik valamelyest a nagy kő-
rö si díszgalambászat tör té ne-

tét, emlékezhetnek rá: az im már 

több mint száz év óta je len lé vő 

kőrösi-, és kecskeméti ke rin-

gő viszonylag gyorsan előkelő 

helyre jutott a díszgalam bok 

fajtacsoportjában. Tenyésztőit 

főleg az egyesület megalakításá-

tól, 1912 óta kezdték megismerni 

itthon és a nagyvilágban. Azóta 

galambjaikkal sorra kapják a ma-

gas méltatásokat, amiként történt 

az legutóbb Cegléden is. Az ilyen 

nagy múltú közösségről szóló be-

számoló nem lehet teljes, hiszen 

sok névnek itt volna a helye. E 

klubban is akad azonban olyan 

ember, aki reprezentálja a töb-

bieket. Úgy, mint Szűcs Dénes, 

aki szép galamb állományával, 

a helyi klubban való tevékeny 

munkájával vívta ki sporttársai 

tiszteletét. 

JÓTÉKONYSÁG KÖZÖS 
ÖSSZEFOGÁSSAL: 

Foci a nagykőrösi 
tűzvész 

károsultjainak javára

Február 22-én a Nagykőrösi 
Kossuth Lajos Általános Isko-
la tornacsarnokában példátlan 
összefogással rendezték meg 
azt a jótékonysági labdarúgó 
gálát, melynek bevételét, ado-
mányait a közelmúltban sze-
rencsétlenül járt család javára 
ajánlották fel.

A jótékonysági foci tornán 
dr. Körtvélyesi Attila alpolgár-
mester végezte el a kezdőrúgást. 
Köszöntőt mondott dr. Schleisz- 
Bognár Péter, a Ceglédi Tanke-

rület igazgatóhelyettese, és Deák 
Gábor igazgató.

Deák Gábor Nagykőrös vá-
ros minden általános iskoláját 
meghívta a sporteseményre, 
melyek el is fogadták a meghí-
vást. Így az öt iskola diákjai, és 
ötödik csapatként a Kőrös Judo 
SE sportolói játszottak mérkő-
zéseket. Deák Gábor lapunknak 
elmondta, hogy annak a család-
nak a gyermekei, melynek a kö-
zelmúltban a lángok martaléká-
vá vált a háza, a Kossuth Iskola 

diákjai. Így egyértelmű volt szá-
mára, hogy ily módon is segítsé-
get nyújtsanak az újrakezdéshez. 

Az előző napon farsangi ren-
dezvényt szerveztek az iskolá-
ban, melynek 200.000 forintos 
bevételét szintén erre a nemes 
célra ajánlották fel. A jótékony-
sági labdarúgó tornán 66.000 
forint gyűlt össze. A legmegha-
tóbb adomány minden bizony-
nyal a károsult család gyermeke 
osztályának felajánlása volt, ők 
70.000 forinttal járultak hozzá 

a károk enyhítéséhez. Így ösz-
szesen kereken 336.000 forintot 
gyűjtöttek a tűzeset károsultjai-
nak a Kossuth iskolában.

 A rendezvényen jelen lévő 
ifjabb Ballai Ottó külön kö-
szönetét fejezte ki a nagykőrösi 
önkormányzati tűzoltóknak a 
példás, és rendkívül gyors be-
avatkozásért, mellyel elkerül-
hető lett, hogy a lángok tovább 
terjedjenek, és így nem történt 
személyi sérülés sem.

Lőrinczy Veronika

DÍJAKAT HOZTAK A KERINGŐK



16 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS


