
ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 28-án, csütörtökön, 9 órától 

tartja következő ülését a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

XIV. évfolyam 12. szám 2019. március 22.  Ingyenes információs lap

2019. MÁRCIUS 15.2019. MÁRCIUS 15.
„A HAZA MINDEN ELŐTT”„A HAZA MINDEN ELŐTT”

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester

Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó

Az 1848/49-es forradalom és sza-

badságharc és a Magyar Zászló 

és Címer Napja tiszteletére ren-

dezett városi ünnepséget 2019. 

március 15-én, a Szabadság téren 

rendezték meg délelőtt 10 órától 

Nagykőrös Város Önkormányzata 

és a Nagykőrösi Arany János Kul-

turális Központ szervezésében. 

A megemlékezésen ünnepi beszé-

det mondott dr. Körtvélyesi Attila, 

Nagykőrös város alpolgármestere, a 

beszéd részleteit lapunk 16. olda-

lán olvashatják. 

T ovábbi részletek lapunk 
4. és 5. oldalán!
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Megemlékezés
Id. Beke Ferenc
Halálának 3. évfordulójára

Odakint a Temetőben pihen 
egy szív csendesen, 

Családjáért rég nem dobban, 
messze vitted Istenem.
Telhetnek a hónapok, 
múlhatnak az évek, 

Akik igazán szerettek, 
nem felednek Téged.

Fájó szívvel emlékezik Rád: 
Szerető feleséged, Gyermekeid családjukkal

Gyász
Pekár Lászlóné sz. Matúz Erzsébet Borbála (1939)

Takács Julianna (1935)

Azt kívánjuk Európa népeinek, 
hogy „hulljon le szemükről a 
hályog, hogy lássák és értsék; 
keresztény kultúra nélkül nem 
lesz szabad élet Európában, ke-
resztény kultúránk megvédése 
nélkül elveszítjük Európát, és 
Európa nem lesz többé az euró-
paiaké” – mondta Orbán Viktor 
kormányfő pénteken, Buda-
pesten, a Múzeumkertben.

A miniszterelnök az 1848-
49-es forradalom és szabadság-
harc emléknapja alkalmából 
tartott ünnepségen hangsú-
lyozta: keresztény kultúra nél-
kül nincs magyar szabadság, és 
nincs szabad Magyarország sem, 
és „ez így van függetlenül attól, 
hogy személyesen éppen hánya-
dán állunk a Jóistennel”.

Keresztény kultúra nélkül 
nincs magyar szabadság, és 
nincs szabad Magyarország 
sem, és ez így van függetlenül 
attól, hogy személyesen éppen 
hányadán állunk a Jóistennel. 
Vegyék észre, hogy egy liberális 
európai birodalomban mind-
annyian elveszítjük a szabadsá-
gunkat! – tette hozzá.

Mint mondta, „szabad em-
ber csak az lehet, aki egy szabad 
nemzet fia, és nem egy biroda-
lom alattvalója”.

Közölte: tudjuk, hogy a hon-
foglalók szabad akaratukból dön-
töttek a kereszténység mellett és 
ragaszkodtak a szabad döntés jo-
gához az oszmánok, a Habsbur-
gok és a szovjetek ellenében is. 

A szabadság gondolata pe-

dig a kereszténységből sarjad ki, 
mert Isten előtt minden ember 
és minden nemzet egyenlő – 
mondta. Hozzáfűzte: az alap-
törvény is elismeri a keresztény-
ség nemzetmegtartó erejét.

Március 15. a nemzeti egység 
ígérete, „legyen béke, sza bad ság 
és egyetértés” – így kez dő dik a 
12 pont –, arra em lé kez tet, „a 
hétköznapi kö nyök lés és hét-
köznapi szó csa ták fölött legyen 
egy közös cél, egy nemzeti, 
amely összetart ben nün ket” – 
jelentette ki Orbán Viktor.

„Az oly sokféle magyart, a 
milliónyi irányba húzó vágya-
kat ma is átkarolja az a közös 
akarat, hogy Magyarországon 
egy szabad nemzet élhessen a 
saját független államában” – 
mondta.

Úgy fogalmazott: 1848 óta 
az idő már eldöntötte, mi igaz, és 
mi nem, „kiszórta, ami könnyű-
nek találtatott, és a rostán csak az 
igazság maradt fenn. Az igazság 
az, hogy a magyaroknak joguk 
van a saját hazájukhoz, joguk van 
a saját magyar életükhöz, aho-
gyan a kedvük szerint való”.

Nem volt, nincs és nem is lesz 
mégoly erős és agyafúrt biroda-
lom sem, amely ezen változtatni 
tudna – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint hiába 
torkolltak a magyar szabadság-
harcok rendre újabb megszál-
lásokba, „valójában sohasem 
győztek le bennünket”: „itt, a 
birodalmak árnyékában, a civi-
lizációk útkereszteződésében a 

haza megmaradásáért, a nemzet 
megtartásáért és a keresztény 
kultúráért vívott háborúkat mi 
végül mindig megnyertük”.

„Voltunk, vagyunk és le-
szünk. A magyar név megint 
szép lesz, méltó régi nagy hí-
ré hez. És így lesz újra és újra, 
amíg világ a világ. Ez a legna-
gyobb diadal, amit egy ma-
gunk fajta európai nemzet a 
bi ro dal mak felett arathat” – 
mond ta.

A miniszterelnök kifejtette: 
a magyarok voltak azok, akik 
1848-ban a legtovább harcoltak, 
és azok is, akik 1956-ban szem-
befordultak a világ legnagyobb 
hadseregével, a szovjettel.

„És azok is mi voltunk, akik 
az Európába indított migránsin-
váziót megállítottuk Magyaror-
szág déli határainál. És azok is 
mi vagyunk, akik erős Európát, 
erős nemzetállamokat és új, erős 
vezetőket akarunk látni Európa 

élén, akik nem a bajt hozzák ide, 

hanem a segítséget viszik oda” – 

mondta a kormányfő.

Kijelentette: új kezdetet aka-

runk, hogy megállítsuk Európa 

hanyatlását, véget vethessünk 

„az Európai Egyesült Államokról 

szóló lázálmoknak”, hogy Európa 

újra az európaiaké lehessen.

Azt mondta: szeretni Ma-

gyarországot annyit tesz, 

mint újra és újra egyesíteni 

magyarokat, és a magyaro-

kat csak a szabadság zász-

laja alatt lehet egyesíteni.

 Orbán Viktor azzal zárta 

beszédét: „Magyarország 

mindenek előtt, a Jóisten 

mindannyiunk fölött, 

hajrá Magyarország, hajrá 

magyarok”.
(MTI)

Keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad 
élet Európában, keresztény kultúránk 
megvédése nélkül elveszítjük Európát
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A március 8-án megszervezett 

piac csarnok átadó ünnepségen 

köszöntőt mondott Dr. Oravecz 

Márton, a NÉBIH elnöke, is, aki 

Dr. Czira Szabolcs polgármes-

terrel közösen vágta át a nemzeti 

színű szalagot. Ezzel a gesztussal 

átadták a piac épületét a keres-

kedőknek, őstermelőknek, akik 

a napokban költöznek be a csar-

nokba. 

Dr. Oravecz Márton, a 

NÉBIH elnöke lapunknak adott 

interjújában is méltatta Nagykő-

röst, a város fejlődését, és termé-

szetesen az új piaccsarnokot is.

„Nagykőrösön sokszor jár-

tam már, de a megújulása en-

gem is örömmel töltött el. Ez 

egy teljesen új épület, amely még 

a felületén is hordozza a PIAC 

szót. Polgármester úr is felhívta 

erre a figyel met. Azt gondolom, 

hogy egy megfelelő környezet-

ben kialakítva alkalmas lesz arra 

a csarnok, hogy esőben, hóban 

is az eladók és vevők tudjanak 

találkozni. Ez a helyi gazdaság 

alappillére. Kell, hogy legyen 

egy olyan helyszín, ahol kultu-

rált, élelmiszerbiztonsági fel-

té te lek nek megfelelő módon a 

termelő a vevővel találkozik, 

és vissza is tudjanak ide térni a 

vásárlók. Tehát egy folytonos, 

folyamatos állandóság lesz eb-

ből a kapcsolatból. Én öröm-

mel láttam, hogy minden felület 

úgy készült el, hogy a termelők 

megfelelően ki tudják alakítani 

a standokat. Biztos vagyok ben-

ne, hogy eszközzel és élettel, 

termékkel is ki tudják mindezt 

tölteni, mely a kereskedést, vá-

sárlást szolgálja.”

Lőrinczy Veronika

A NÉBIH elnöke is gratulált 
az új piaccsarnokhoz

Dr. Oravecz Márton, a NÉBIH elnöke

2019. március 22.; 24.

14 óra  A királynő kutyája (színes, szinkronizált, belga családi animációs fi lm)

16 óra  Kölcsönlakás (színes, magyarul beszélő, magyar romantikus vígjáték)

18 óra  Marvel kapitány (színes, szinkronizált, amerikai akció sci-fi )

2019. március 25.; 26.

14 óra  Egon Schiele: A halál és a lányka (színes, német nyelvű, osztrák 

– luxemburgi életrajzi fi lm)

18 óra  Marvel kapitány (színes, szinkronizált, amerikai akció sci-fi )

2019. március 28.

16 óra  Monet és vízililiomai (színes, angol nyelvű, olasz dokumentumfi lm)

18 óra  Alelnök (színes, angol nyelvű, amerikai életrajzi dráma, vígjáték)

2019. március 29.

14 óra  A királynő kutyája (színes, szinkronizált, belga családi animációs fi lm)

16 óra  Apró mesék (színes, magyarul beszélő, magyar történelmi thriller)

18 óra  Alelnök (színes, angol nyelvű, amerikai életrajzi dráma, vígjáték)

2019. március 30.; 31.

14 óra  Állati csetepata 2 – Ez már röfi ! (színes, szinkronizált, orosz, 

családi animációs fi lm)

16 óra  Apró mesék (színes, magyarul beszélő, magyar történelmi thriller)

18 óra  Alelnök (színes, angol nyelvű, amerikai életrajzi dráma, vígjáték)

További információ a www.korosikultura.hu honlapon, a Kőrös Art Mozi 

menüpont alatt, vagy a facebook.com/korosartmozi web cím alatt! 

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu 

M O Z I M Ű S O R
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2019. MÁRCIUS 15.2019. MÁRCIUS 15.
„A HAZA MINDEN ELŐTT”„A HAZA MINDEN ELŐTT”

Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc és a Magyar 
Zászló és Címer Napja tisz-
teletére rendezett városi ün-
nepséget 2019. március 15-én, 
a Szabadság téren rendezték 
meg délelőtt 10 órától Nagy-
kőrös Város Önkormányzata 
és a Nagykőrösi Arany János 
Kulturális Központ szervezésé-
ben. A megemlékezésen ünnepi 
beszédet mondott dr. Körtvélye-
si Attila, Nagykőrös város alpol-
gármestere, a beszéd részleteit 
lapunk 16. oldalán olvashatják. 

„Tűz vagyok” címmel az 
Arany János Református Általá-
nos Iskola és Óvoda diákjainak 
igen színvonalas, méltó ünnepi 
műsorát láthatta az emlékező 
közönség Tóthné Patonai Csilla, 
Mikó Péterné, Orisek Márta, 
Festő-Hegedüs Zoltán Lászlóné 
és Villám Eleonóra Erzsébet ren-
dezésében. Köszönjük a diákok 
és a felkészítő tanárok munkáját, 
hogy egy ilyen szép előadással 
emlékezhettünk március 15-én. 

„Halálig hű a magyar kard-
hoz” – Halász Zsigmond nagy kő-
rö si szü le té sű ví vó mes ter em lék-

 táb la avatása következett, ava-
tóbeszédet mondott Máday 
Nor bert, a Magyar Szablyavívó 
Iskola alapítója és a Honvédel-
mi Minisztérium delegált kép-
viselője, valamint Grécs György 
ezredes, a MH 59. Szentgyörgyi 
Dezső Repülőbázis törzsfőnöke.

Március 15-én a nagykőrö-
siekkel együtt ünnepelt Erdei 
Zsolt világbajnok ökölvívó, a 
Magyar Ökölvívó Szakszövet-
ség elnöke is, aki Halász Zsig-
mond nagykőrösi születésű 
vívó- és ökölvívómester emlék-
tábla avatásához kapcsolódóan 
beszédet is mondott a Kossuth 
szobor előtt. A beszédről vi-
deó is készült, melyet az Ön-
kormányzati Hírek Nagykőrös 
facebook oldalán visszahall-
gathatnak! Az emléktáblát dr. 
Czira Szabolcs, városunk pol-
gármestere Erdei Zsolttal közö-
sen leplezték le, melyet minden-
ki megtekinthet a Kormányablak 
(Kisvárosháza, Szabadság tér 4.) 
falán. 

Az ünnepség végén a kegye-
let és a megemlékezés virágait 
helyezték el a Kossuth-szobor-
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Grécs György

Máday Norbert

nál, közreműködött a Kecske-
méti Huszárok Hagyományőrző 
Egye sü le te.

Ezt követően a Rácz József 
Galériában megnyitott „Halálig 
hű a magyar kardhoz” című ki-
állítás, a tárlat Halász Zsigmond 
nagykőrösi születésű vívómes-
ternek állít emléket. A kiállítást 
Szabóné Irházi Zsuzsanna tele-
pülési képviselő, bizottsági elnök 
nyitotta meg.

A nap folyamán további prog-
ra mok is várták a megem lé ke ző-
ket a múzeumban, mint szab lya-
be mu ta tó, ’48-as hu szár vo nu lás, 
délután pedig „Kos suth Lajos és 
csillagok vilá ga” című előadásra 
várták az ér dek lő dő ket. 
Tekintsék meg képgalériáinkat 
és videóinkat az Önkormány-

zati Hírek Nagykőrös facebook 
oldalán!
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Hirdetés

TANÍTÓK NAPJA

Március 12-én országszerte 
több rendezvényen ünnepel-
ték a 150 éves állami tanító-
képzést. Nagykőrösön a Károli 
Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképző Főiskolai Kara és 
a Ceglédi Tankerületi Központ 
szervezett közös programot, 
ahol a 180 éves Nagykőrösi és 
Dunamelléki Református Taní-
tóképző Intézet megalapítására 
is emlékeztek. Igei szolgálatot 
Szabó Gábor lelkészelnök nyúj-
tott. A rendezvényt Dr. Czira 

Szabolcs polgármester és Földi 
László országgyűlési képviselő 
köszöntötte.  

 Az ünnepségen a tavaly meg-
hirdetett, a „Pedagógia új di-
menziói” elnevezésű pályázat 
eredményét is kihirdették, és két 
kategóriában átadták a díjakat. 

A továbbiakban Elődeink 
nyomában címmel tanítókép-
ző történetéről, nagy tanító-
mestereiről és „prepáiról” szóló 
előadásokat hallgathatott meg 
a közönség. Dr. Török Éva, a 

nagykőrösi képző nagy taní-
tómestereiről tartott előadást. 
Dr. Novák László Ferenc, az 
MTA doktora Arany János-
ról, mint pedagógusról beszélt. 
Dr. Szenczi Árpád, a főiskolai 
kar dékánja pedig a Prepáktól a 
hallgatói presbitériumig címmel 
tartotta előadását. 

A programot ‒ az Arany Já-
nos Református Általános Isko-
la GRADUÁL Gyermekkórusa 
F. Hegedűs Zoltánné vezeté-
sével, valamint a Kőris Kama-

rakórus Varró-Sasi Ildikó ve-
zetésével ‒ felemelő előadása 
színesítette. 

A rendezvény végén a Hall-
gatói Önkormányzat megko-
szorúzta a főiskola falán lévő 
emléktáblákat, melyek a főiskola 
múltjára és régi tanítványaira, 
professzoraira emlékeznek.

Végül Dr. Szabó Attila veze-
tésével az érdeklődők megte-
kinthették a város nevezetes-
ségeit, majd látogatást tettek a 
Múzeumba is.  

Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2019. évi 
költségvetésében 5.000.000,- fo-
rintot különített el lakossági jár-
daépítési munkák támogatására. 
Támogatás kizárólag a rendelke-
zésre álló fedezetig biztosított.
A támogatás célja:
Nagykőrös Város közigazgatási te-
rületén az ingatlanok előtti járda-
szakaszok átépítése, új járdaszaka-
szok építése.
Támogatást nyújtja:
Nagykőrös Város Önkormányzata
Támogatás formája: UTÓLA GOS, 
vissza nem térítendő, pénz be li 
Támogatás mértéke: Legfeljebb, 
1 m széles járda megépítéséhez, 
egyszeri kiszállítási díj és épí-
tőanyag szükséglet alapján megál-
lapított egységes átalány költség.

A pályázat benyújtásának 

határideje: 2019. április 17. 

szerda 15 óra
A pályázat benyújtás módja és 
helye: 
•  A pályázatot a Nagykőrös Város 

Önkormányzat honlapjáról letölt-
hető, vagy a Nagykőrösi Polgár-

mesteri Hivatal portáján kérhető 
járdaépítési kérelem formanyom-
tatvány teljes körű (a nem vonat-
kozó részek kihúzásával) kitöl-
tésével lehet leadni. A pályázat 
benyújtásának nincs díja.
•  A pályázatot a Nagykőrösi Polgár-

mesteri Hivatalban személyesen, 
a Műszaki irodán ügyfélfogadási 
időben (H: 15.00-18.00, Sz: 7.30-
15.00, P: 8.00-12.00), vagy postai 
úton a 2750 Nagykőrös, Szabad-
ság tér 5. számra címezve „Lakos-
sági járdaépítés 2019.” címmel 
ellátva lehet benyújtani.

A támogatói döntést követően a 
Nagykőrösi Polgármesteri Hiva-
tala tájékoztatást küld a pályázók 
részére.
A pályázattal kapcsolatban továb-
bi információ az alábbi elérhető-
ségeken kérhető:
•  személyesen Búz Dávid, a Pol gár-

mes te ri Hivatal műszaki ügy in-
té ző jé nél ügyfélfogadási idő ben 
(H: 15.00-18.00, Sze: 7.30- 15.00, 
P: 8.00-12.00)
•  telefonon: 53/550-334
Részletek: www.nagykoros.hu

FIGYELEM! Elindult a lakossági 
járdaépítést támogató pályázat!
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Szerintem…
Különleges, egyedi tervek szerint épült meg a funkcionálisan is a kereskedők, 

őstermelők, vásárlók minden igényét kiszolgáló nagykőrösi piaccsarnok

Március 8-án 12 óra 30 perckor ünnepélyes keretek közt adták át Nagykőrös legújabb büszkeségét, a fedett piaccsarnokot a Kálvin téren. 
Az árusok és kilátogatók körében is nagy népszerűségnek örvend az új csarnok, lapunknak többen is nyilatkoztak, hogy elmondják 
véleményüket.

 Pintye László és Kiss István: 
Mindketten tősgyökeres nagy-
kőrösiek vagyunk, már nagyon 
régóta járunk ki a piacra. Sokat 
megyünk Kecskemétre is, min-
dig irigykedtünk, hogy nekik 
milyen szép piacuk van, de most 
már a miénk sokkal szebb. A leg-
elejétől fogva nyomon követjük 

az építkezést, egy utcával arrébb 
lakunk, majdnem a piac szom-
szédságában, és nagyon elégedet-
tek vagyunk a végeredménnyel, 
nagyon szép lett. Továbbra is 
sűrűn ki fogunk járni, a vasárna-
pi ebédhez is itt vásároljuk meg a 
hozzávalókat mindig – mondta el 
lapunknak Pintye László. 

Kovács Lászlóné: Nagyon vár-
tuk már, hogy kész legyen, gyö-
nyörű lett, nagyon tetszik. 50 
éve már, hogy kijárok a piacra, 
nagy szükség volt a változásra. 
Örülök, hogy nem kell a boltba 
szaladgálnom mindenért, mert 

itt a piacon mindig friss árut 
kapok helyben, s most már 
esőben, hideg időben is mindig 
ki tudok jönni, és kényelmes 
körülmények között tudom in-
tézni a bevásárlást. 

Beretvás Judit

Európai parlamenti képviselôk választása 2019

INFORMÁCIÓ II.
Mikor kapok értesítőt, 

hogy hol tudok szavazni? 

A Nemzeti Választási Iroda 

a 2019. március 20-i név-

jegyzéki adatok alapján leg-

később április 5-ig (péntek) 

küldi meg az értesítést, hogy 

a magyarországi lakcímmel 

rendelkező választópolgár 

szerepel a névjegyzékben, il-

letve arról is, hogy hol és mi-

kor szavazhat.

Mit kell tenni, ha valaki 

nem kapta meg az értesí-

tőt? 

A választópolgár – ha nem 

kapja meg az értesítőt, vagy 

ha az megsemmisül vagy 

elvész – a helyi választási 

irodától új értesítőt igényel-

het. Az értesítő bemutatása 

egyébként nem feltétele a sza-

vazásnak.

Fogyatékossággal élek. Mi-

lyen segítséget kaphatok? 

A fogyatékossággal élő vá-

lasz tó pol gár segítséget igé-

nyel het választójogának gya-

kor lá sa érdekében:

Braille-írással készült értesítő 

megküldése. A kérelem be-

nyújtásának határideje 2019. 

március 19. (kedd) 16.00 óra.

Könnyített formában megírt 

tájékoztató anyag megküldé-

se. A kérelem benyújtásának 

határideje 2019. március 19. 

(kedd) 16.00 óra.

Braille-írással ellátott szava-

zósablon alkalmazása a sza-

vazóhelyiségben és a moz-

góurnás szavazás során. A 

kérelem benyújtásának ha-

tárideje 2019. május 17. (pén-

tek) 16.00 óra.

Akadálymentes sza va zó he-

lyi ség kérése. A kérelem be-

nyúj tásának határideje 2019. 

május 22. (szerda) 16.00 óra.

Ezeken kívül a választópol-

gár kérhet mozgóurnát is. 

A benyújtás feltételeiről a kö-

vetkező pontban olvashat.  

A mozgóurna iránti kérel-

met 2019. március 21-től 

(csü törtök) lehet benyújtani.

A szavazólap kitöltésében se-

gítheti az Ön által választott 

segítő, vagy ha ilyen személy 

nincs jelen, akkor a szavazat-

számláló bizottság két tagja.

Hogyan működik a lista-

ajánlás? 

Pártlista ajánlására 2019. áp-

rilis 6-tól van lehetőség 2019. 

április 23-án 16.00 óráig. A 

választópolgár az ajánlóívet 

kitöltve és aláírva ajánlhat lis-

tát. Egy választópolgár több 

pártlistát is ajánlhat, egy lista 

viszont csak egy ajánlással tá-

mogatható. Az ajánlás nem 

vonható vissza. A sikeres lis-

taállításhoz 20 000 érvényes 

ajánlás szükséges.

A szavazás napja: 

2019. május 26.
Forrás: Nemzeti Választási Iroda, 

http://www.valasztas.hu/ep2019

 Horváth Tibor
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MEGEMLÉKEZÉS
A Názáret Óvoda közössége az intézményben tartott 
ünnepi műsort követően a Kossuth szobornál emlé-
kezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc hőseiről.

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

Hirdetés

 „Egy, kettő, három, négy, 

te kis cipő hová mégy?

Kipp, kopp, kopogok, 

óvodába indulok!”

Kedves óvodát kereső Anyukák, 

Apukák és Gyermekek!
Nagyon sok szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 

egy kis játékra, ismerkedésre az

Arany János Református 

Általános Iskola és Óvoda

Mesevár Tagóvodájába.

Időpont:

2019. április. 09-10-11 

(kedd, szerda, csütörtök)

délelőtt ½ 11-12 óráig, 

délután: ½ 4-5 óráig.

REFORMÁTUS ÓVODÁNK ELÉRHETŐSÉGE:

2750 Nagykőrös, Kazinczy u. 11.

Telefon: 53/350-858

06/30 691 8916

E-mail: kazinczyovi@gmail.com

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,

még, ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”

(Példabeszédek: 22;6)
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AKI NEM LÉP EGYSZERRE…

Nagyjából 20-25 ember gyűlt össze az MSZP, 
a Jobbik és a Jobb Nagykőrösért közös el-
lenzéki tüntetésére, melyet a Jobb Nagykő-
rösért álcivil egyesület szervezett március 
14-ére, a Kossuth szoborhoz. Írhatnánk, 
hogy ez egy ünnepség volt, mivel azonban dr. 
Ábrahám Tibor is úgy fogalmazott, hogy „vá-
rosi tüntetés”, így az ellenzék politikai show 
műsorának kell ezt tekintetnünk. 

Csúszással ugyan, de nagy nehezen elkez-
dődött a közös ellenzéki tüntetés, a lényeget 
dr. Ábrahám Tibor már az elején kimondta, 
melyet szó szerint közlünk: „A helyi, össze-
fogott ellenzék közös koszorúját kívánjuk itt 
elhelyezni a Kossuth szobornál”. Ábrahám 
tehát nem vacakolt, kimondta nyíltan, 
hogy összeállt a balliberális ellenzék, Kus-
tár Tamás Balázs, László Ferenc (MSZP), 
Tornyi Béla (JOBBIK), Zágráb Nándor 
(JOBBIK-Jobb Nagykőrösért). Ízlelgessük 

ezt egy kicsit, most már félhivatalosan 
is „összefeküdt” az ellenzék, a „politikai 
delíriumban szenvedő” Kustár Tamás Ba-
lázstól a volt SZDSZ-es országgyűlési kép-
viselőn át a szocialistákig. „Kemény csa-
pat” – ahogy Horn Gábor anno ironikusan 
fogalmazott. 

A Fideszből kizárt Kustár Tamás Balázs 
és az ellenzék láthatóan tökéletesen egymás-
ra talált, összeállt az MSZP-vel és a Jobbikkal 
is a volt gazdasági alpolgármester. A társait 
eláruló Kustár, akit kizártak a Fideszből, 
már több éve nyíltan támadja a fejleszté-
seket végrehajtó városvezetést, szembefor-
dult a polgári-keresztény FIDESZ-KDNP 
pártszövetséggel, annak Kormányával, 
saját szavazóival és elhagyva értékrend-
jét, olyan pártok mellé állt oda, mint pél-
dául az MSZMP utódpártja, az MSZP. 
Az az MSZP, melynek 8 éves kormányzása 

alatt elszabadultak a devizahitelek, beve-
zették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, a 
tandíjat, 2004. decemberében a határon túli 
magyarok és a kettős állampolgárság ellen 
kampányoltak, minden év elején hatalmas 
gáz-, áram-, vízdíj emelésekkel sarcolták a 
magyarokat, rekordszintre emelték a mun-
kanélküliséget, IMF hitellel adósították el az 
országot és sorolhatnánk még. Most ezekkel 
fogott össze Kustár Tamás Balázs.

Azonban láthatóan már most nem műkö-
dik a dolog, se együtt, se külön. Legutóbb 
egy kb. 40-50 fős összellenzéki tüntetést 
hoztak össze Ujhelyivel, importált tünte-
tőkkel. Most, március 14-én még ezt is sike-
rült jelentősen alulmúlni, 20 résztvevőn kí-
vül senkit nem vonzott a nagy összeborulás. 
Dr. Ábrahám Tibor meg is jegyezte: „Kicsit 
kevesebben vagyunk, mint gondoltam.” 
Erre mondhatnánk, „nem kicsit, nagyon”. 
Ábrahám erre a motívumra a végén is visz-
szakanyarodott: „Szeretném megköszönni 
azoknak a bátraknak, akik eljöttek. Hát 
nem sokan vagyunk...”. A megjelentek lét-
számánál csak a beszédek voltak gyengébbek, 
semmitmondó tartalommal, az unalomig is-
mételt politikai frázisokkal. Igaz a mondás, 
amivel értékelhetnénk az egész show mű-
sort: „sok beszédnek sok az alja.” Hogy ez 
az alja volt-e, vagy van még hova lejjebb 
süllyednie az ellenzéknek, az majd kide-
rül, ami most már biztos, Ábrahám doktor 
szerint összefogott az ellenzék, egészen 
pontosan: a Fideszből kizárt Kustár Tamás 
Balázs; dr. Ábrahám Tibor, volt SZDSZ-es 
képviselő; László Ferenc helyi MSZP elnök 
és a Jobbik, élén Zágráb Nándor helyi el-
nökkel.

Horváth Tibor

Együtt tüntetett Kustár Tamás Balázs az MSZP, 

a volt SZDSZ és a Jobbik helyi arcaival

Új edzőjével máris nyerő lett a Kinizsi
Ahogyan lapunk arról beszámolt, a Kinizsi SE edzőt váltott. 
Némedi Norbert vezetőedző bemutatkozó mérkőzése 1-0-ás 
nagykőrösi sikerrel zárult a Tököl ellen, idegenben. A talál-
kozó igazi “élet-halál” harc volt, nagy téttel. Érződött, hogy 
egy gól fog dönteni, a sok kihagyott helyzet ellenére is. Végül 
Rosta Levente szenzációs egyéni villanása után centerezett 
Borsi Mártonnak, aki közelről hálóba juttatta a labdát, meg-
szerezve ezzel a győzelmet a Nagykőrösi Kinizsinek. 

 A hazai közönség végre 

március 24-én 15 órától hazai pályán 

láthatja játszani a csapatot 

Nagykőrösön.
Igazi rangadó van kilátásban a Pilis ellen. 

Hajrá Kinizsi! Hajrá Nagykőrös!
Fotó: Erdei Krisztián
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Március 15-ei Március 15-ei 
megemlékezés – megemlékezés – 
Kolping IskolaKolping Iskola

A Nagykőrösi Kolping Ka-
tolikus Általános Iskola di-
ákjai immár második alka-
lommal együtt emlékeztek 
az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eseményei-
re városunk nagycsoportos 
óvodásaival. Örömmel töltöt-
te meg az iskola pedagógusai-
nak és diákjainak szívét, hogy 
a város összes óvodájából 
jöttek gyerekek! Tanulók al-

kotásaival feldíszített iskola 
várta az óvodásokat március 
13-án, szerdán. A tavalyi lét-
számot is felülmúlva közel 250 
gyermek vett részt az ünnepi 
műsoron, majd az azt köve-
tő kézműves foglakozáson. 
„Amit az ember igaz szere-
tetből kap, azt ő is szívével 
viszonozza.” Köszönjük az 
óvodák együttműködését!

 Kolping Iskola

PÉNZ7
A TOLDIBAN

Magyarország először 2015-ben 
csatlakozott az Európai Pénzhét 
közel harminc országot átfogó 
kezdeményezéséhez, melynek 
célja az általános és a középis-
kolások pénzügyi ismereteinek 
megalapozása. 2017-től a prog-
ram már vállalkozási ismeretek 
témájú tanórákkal is kibővült.

A Toldi Miklós Élelmiszer-
ipari Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégiumban a 
program ideje alatt a magyaror-
szági bankjegyekről olvashattak 
érdekes és hasznos informáci-
ókat az érdeklődők. Az elmúlt 
csütörtökön az aulában kollégá-
ink gyűjteményeiből pénzkiál-
lítást szerveztünk, ahol a régi 
magyar pénzek mellett érdekes 
külföldi pénzkülönlegességeket 
is megcsodálhattunk. 

Az egész tanév folyamán 
nagy hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy diákjaink a szakmai tan-
anyag mellett hasznos gazda-
sági, pénzügyi ismereteket is 
kapjanak. Ezen tudásukról játé-
kos formában adhattak számot. 
Minden nap érdekes, néhol vic-

ces Kahoot kérdésekkel vártuk a 

különböző évfolyamok tanulóit 

az aulába.

A 2019. év témái a befek-

tetések voltak. Szerencsénkre 

két külsős előadó is csatlako-

zott programunkhoz, így egy 

nagyon informatív órát sikerült 

tartanunk a segítőkkel együtt, 

melynek során Csomósné Ve-

rebély Apollónia, kecskeméti 

vállalkozó és a Magyar Nemzeti 

Banktól Horváth Ákos segítette 

munkánkat. 

A pénzügyekben a tudatosság 

a legfontosabb tényező. Remé-

nyeink szerint ezzel a héttel egy 

kicsit hozzájárulhattunk ahhoz, 

hogy diákjaink az életük során 

tudatosan, előre tervezve gon-

dolkodjanak a pénzügyeikről.

 Kollát Emese

gazdasági szaktanár

GÁZÖMLÉS VOLT NAGYKŐRÖSÖN
Lakossági bejelentés történt gázszivárgás-

ról. Az egyik háznál, a mellékutcában a gáz-

csonk megsérült, és ömlött a gáz.

 Március 19-én, Nagykőrösön a Leinin-

gen- Westerburg Károly utcában sikeres be-

avatkozást hajtottak végre az Önkormányzati 

Tűzoltóság Nagykőrös és a gázszolgáltató 

szakemberei. 

Gázömléshez riasztották tűzoltóinkat, 

akik példásan helytállva szüntették meg az 

életveszélyes állapotot. A gázvezetéket el-

zárták, személyi sérülés nem történt. LV
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NAGYKŐRÖS ÖSSZEFOG: 
1200 önkéntest regisztráltak a TESZEDD akcióra!

Rekord létszámú jelentkezőt regisztráltak a nagykőrösi TE-

SZEDD akcióra, összesen 1200-an vágnak neki annak, hogy 

megtisztítsák a Várost és környékét az illegálisan szemete-

lők által kidobott hulladékoktól. Mindezt Vozárné Ragó Il-

dikó, a KÖVA- KOM Nonprofit Kft. vezérigazgatója mondta 

el lapunknak. A nagy létszám is jelzi, hogy a nagykőrösiek 

szeretik városukat, és tesznek is azért, hogy az szép, élhető 

legyen. Ennek érdekében össze is fognak, és megtisztítják 

Nagykőröst.

A z akcióról később beszámolunk Önöknek!
LV

KÖSZÖNJÜK 
MINDENKI

TÁMOGATÁSÁT 
Bizonyára Ön is értesült arról, 

hogy egy nagykőrösi család háza 

a Magas utcában, február elején 

egy pusztító tűz következtében 

lakhatatlanná vált.

A Nagykőrös Városért Közala-

pítvány Kuratóriuma kezde-

ményezésére Nagykőrös város 

lakossága is összefogott annak 

érdekében, hogy Királyfi Gyulát 

és Családját segítse az újrakez-

désben.

Az alapítványi gyűjtés sikeresen 

befejeződött, mely során 

500.500 Ft pénzadomány gyűlt 

össze a Nagykőrös Városért 

Közalapítvány számlaszámán.

A fenti összeg 2019. március 

13-án átutalásra került a meg-

állapodásban szereplő érintett 

számlaszámára. 

Bízunk benne, hogy a nagykő-

rösi polgárok és vállalkozások 

adományai is hozzájárulnak a 

szerencsétlenül járt nagykőrösi 

lakosokat ért károk  enyhítésé-

hez.    

Az Alapítvány Kuratóriuma 

nevében köszönjük mindenki 

támogatását, és sok sikert kívá-

nunk az Újrakezdéshez!

Nagykőrös Városért 

Közalapítvány Kuratóriuma
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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

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

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 
12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. március 18-tól 

ARANY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Szabadság tér 11. 

Tel.: 53/350-366

2019. március 25-től 

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Kecskeméti út 18.

Tel.: 53/350-182

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 23-24-én

DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5.; 

Tel.: 06/53-359-725; 

06/20-375-77-50

2019. március 30-31-én

DR. ZSOLDOS ZOLTÁN

Nagykőrös, Kecskeméti út 44. 

Tel.: 53/350-703

Hirdetés

Orvosi ügyelet
telefonszáma:

53/350-377

A Magyar Erőemelő Szövetség 
által rendezett Magyar Bajnok-
ságon Szívós Ádám erőemelő 
fekvenyomásban, a 83 kilo-
grammosok versenyében 165 
kg-os remek teljesítményével 
Magyar Bajnok lett! Gratulá-
lunk!  LV

Szívós Ádám ismét Magyar Bajnok!

Híreinket, képgalériáinkat 

kövesse nyomon továbbra 

is az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook 

közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!
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Nagykőrös város Év Sportolója 
2018. címet kapta: SÁGI ZSOLT GÁBOR 

judo sportágban

Varga István, a Ceglédi Vasutas Sporte-

gyesület Judo szakosztályának utánpótlás 

edzője így írt az ifjú sportolóról: 

Sági Zsolt a 2018. évben kiemelkedő 
eredményeket ért el. Az év fő versenyein 
rendre az első helyen tudott végezni. Fel-
készülése során a céltudatosság jellemezte, 
ami a versenyeken mutatott hozzáállásban 
csúcsosodott ki. Munkáját nehezítette, 
hogy az év során súlycsoportot is váltani 
kellett, ám ez az akadály is inkább érdekes, 
mint nehéz feladatként volt jellemezhető.

2018-ban Magyar Kupa győzelem, 
Országos Diákolimpiai első hely után, 
csúcspontként Országos Bajnoki aranyé-
rem került a nyakába. De ne feledkezzünk 
meg az Aradon nyújtott teljesítményéről 
se a kiemelkedően nehéz mezőnyben. 
Mindemellett számos felkészülési verse-
nyen teljesített szép eredményeket elérve.

Sportolóként talán a 2018-as év hozta 
el a kiteljesedés folyamatának egyik fontos 
lépcsőjét. A megjelölt célokért nagy önfe-
gyelemmel, munkával és koncentrációval 
haladt előre. Az edzéslátogatások száma 
kiemelkedően magas volt csapattársaihoz 
képest is, ami kulcsfontosságú a felkészülés 
folyamatosságában. 

A versenyeken, mérkőzéseken fo lya-

ma to san fejlődött az edzői utasítások, 

tak ti kai megoldások követésében, ami-

nek eredményeként, a súlycsoportváltás 

nehézségei ellenére, igazán nehéz ellenfe-

leken is túl tudott jutni. Ez elsősorban az 

Országos Bajnokságra, majd az aradi Nem-

zetközi Versenyre érett be.

Edzőjeként 2018 elejétől irányítom a 

felkészülését. Zsolt olyan sportoló, akivel 

bizonyára sok edző dolgozna szívesen. 

A feladatokat nem akadályként, hanem 

kihívásként kezeli, ami életkorához képest 

érett sportolói magatartásra utal. Közös 

munkánkban fontos szerepet játszik a 

szülők segítsége, hozzáállása, amit min-

denképpen ki kell emelni.

 Az év során elért értékes eredmények 

mellett is kijelenthető, hogy valószínűleg 

még szebb, még magasabb szintű eredmé-

nyekre lesz képes a következő években.

A sportolónak további sok sikert 

kívánunk, gratulálunk!
Hirdetés

TAKARÉK FIX 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

KAMAT:
ÉVI 6,99%-TÓL¹

THM: 
8,06-19,51%*

Takarék Fix Személyi Kölcsön,
kamat évi 6,99%-tól¹

THM: 8,06-19,51%
*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabá-
lyok a 2019. február 1. napjától hatályos kondíciók alapján történt.A feltételek változása esetén a THM módosulhat.  A  Takarék Fix Személyi 
Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon 
találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Fix Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a 
Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria 
Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A feltüntetett kamat eléré-
sének feltétele legalább 3 000 000 Ft hitelösszeg és havi nettó 200 000 Ft összeg átutalásának a vállalása és a Kölcsön teljes futamideje 
alatti fenntartása az ügyfél Hitelintézeténél vezetett bankszámláján. Reprezentatív példa: Hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, Hitel futamideje: 
5 év, Hitelkamat: évi 6,99%, Hitelkamat típusa: rögzített a teljes futamidő alatt fix, A teljes hiteldíj mutató (THM): 8,06%, A törlesztő részlet 
összege: 59 519 Ft, Visszafizetendő teljes összeg: 3 623 938 Ft, A hitel teljes díja: 623 938 Ft.

www.patriatakarek.hu
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Az elmúlt ünnepi hosszú hét-

végén ismét két helyszínen lép-

tek szőnyegre a Kőrös Judo SE 

korosztályos versenyzői. Sajnos 

ismét kissé foghíjas csapatok 

utaztak el a helyszínekre, mivel 

többen is kihasználták a három 

napos hétvége előnyeit és családi 

programokat szerveztek. A juni-

or korosztály számára az év leg-

fontosabb versenyét rendezték 

Győrben, ahol az ifikkel teletűz-

delt remek mezőny kora estig 

küzdött az érmekért és a helye-

zésekért. A délutáni döntőkben 

három kőrösi volt érdekelt, mind-

hárman a bronzéremért léphettek 

szőnyegre, ahol igen küzdelmes 

mérkőzéseken sajnos mindhár-

man alul maradtak, így Hajdú 

Eszter, Horváth Luca és Farkas 

Bálint egyaránt az ötödik helyen 

végeztek. Ahhoz képest, hogy 

mindkét lány sérülésekkel bajló-

dik hónapok óta, valamint Bálint 
kissé kevesebbet edzett az elmúlt 
időszakban, viszonylag jó teljesít-
ményt nyújtottak. Ragó Berna-
dett kettő, míg Balog Ádám egy 
vereséggel helyezetlenül zártak. 
A kisebbek a solti Tavasz Kupán 
vettek részt ahol a Dél-magyar-
országi régió utánpótláskorú 
diák és serdülő versenyzői léptek 
szőnyegre. Itt Ragó Noémi és Tö-
rök Csaba aranyérmet nyertek, 
míg Kovács Ádám és Zsarnai 
Zsolt a döntőben vereséget szen-
vedve ezüstéremmel térhettek 
haza. Tohai Lilla bronzérmes, 
míg Kovács Péter a serdülők kö-
zött ötödik helyezést ért el. 

Mivel közeleg az adóbevallás 
ideje, az egyesület arra kéri 
szimpatizánsait, hogy aki 

teheti, támogassa adója egy 
százalékával. 

Adószám: 

18677241-1-13.
KŐRÖS JUDO SE

Városi Hangszerszóló Verseny
a Weiner Leó Zeneiskolában

A több évtizedes hagyománya-
inkhoz híven idén is megren-
deztük Zeneiskolánkban a Váro-
si Hangszerszóló Versenyt. 2019. 
március 13-án, szerdán délután 
csendültek fel tanítványaink 
hangszeres produkciói, melyeket 
a meghallgatásuk után az isko-
lánk pedagógusaiból álló 

3 tagú zsűri – Százdiné Sze-
csei Anikó intézményvezető, a 
zsűri elnöke, tagjai: Gyürü Vero-
nika intézményvezető-helyettes 
és Kocsisné Bogdán Magdolna 
zongora szakos tanár – értékelt. 
Ennek alapján az alábbi ered-
mények születtek:

Arany fokozatot kaptak: Ba-
log Ádám – gordonka (II. Rákó-

czi F. Ált. Isk.); Bíró Lilla Ramó-
na – zongora (Mátyás Király Ált. 
Isk. – Nyársapát); Csőke Dániel 
– trombita (Kossuth L. Ált. Isk.); 
Dávid Maja – hegedű (Arany 
J. Ref. Ált. Isk.); Farkas Orso-
lya – zongora (Bányai J. Gimn. 
– Kecskemét); Fehér–Deák Jó-
zsef – citera (Petőfi S. Ált. Isk.); 
Fischer Pál – zongora (Petőfi 
S. Ált. Isk.); Godó Dzsenifer – 
zongora (Arany J. Ref. Ált. Isk.); 
Halászy Hanna – fuvola (Petőfi 
S. Ált. Isk.); Hörömpő Nóra – 
zongora (Arany J. Ref. Ált. Isk.); 
Matuska Viola Villő – hegedű 
(Arany J. Ref. Ált. Isk.); Pálffy 
Erik – zongora (Petőfi S. Ált. 
Isk.); Pálffy Hanna – zongora 

(Petőfi S. Ált. Isk.); Rédei Zoltán 

– citera (Arany J. Ref. Ált. Isk.); 

Tóth Ambrus – citera (Arany J. 

Ref. Ált. Isk.)

Ezüst fokozatot kaptak: 

Bárány Alexandra Kamilla 

– zongora (Petőfi S. Ált. Isk.); 

Cséki Nóra – zongora (Arany 

J. Ref. Ált. Isk.); Gergely Tímea 

– fuvola (Arany J. Ref. Ált. Isk.); 

Nagy Csenge – hegedű (Arany J. 

Ref. Ált. Isk.); Németh Gábor – 

trombita (Arany J. Ref. Ált. Isk.); 

Pesti Lilla – zongora (Arany J. 

Ref. Gimn.); Peti Nándor – he-

gedű (Arany J. Ref. Ált. Isk.); 

Tolnai – Schulteisz Johanna – 

zongora (Mátyás Király Ált. Isk. 

– Nyársapát); Tóth Emese – fu-

vola (Kossuth L. Ált. Isk.); Varga 

Lili – gordonka (Arany J. Ref. 

Ált. Isk.)

Bronz fokozatot kaptak: Tö-

mösközi Máté – zongora (Petőfi 

S. Ált. Isk.)

A jó hangulatú délutánon a 

növendékeink önfeledten, leg-

jobb tudásuknak megfelelően, 
nagy sikerrel mutatták be hang-
szeres darabjaikat. Nemcsak a 
gyerekeket illeti a dicséret és a 
gratuláció, hanem az őket lelki-
ismeretesen felkészítő tanára-
ikat, valamint a zongorakísérő 
pedagógusokat is, akik az alábbi-
ak voltak: Ádám Magdolna, Ho-
rogszegi Jánosné, Kocsisné Bog-
dán Magdolna, Németh Kornél, 
Nyergesné Radnóti Hajnalka, 
Olgyay Gábor, Polyákné Györe 
Éva, Sohajdáné Justin Katalin, 
Unyi-Csernus Veronika, Török 
György, Dr. Weinperné Kovács 
Ildikó.

Zeneiskolánk pedagógusai 
és növendékei nevében ezúton 
is szeretném köszönetemet ki-
fejezni Dr. Czira Szabolcs pol-
gármester úrnak és mindazok-
nak, akik támogatták e nívós 
városi verseny létrejöttét, va-
lamint a megrendezésében és 
a lebonyolításában részt vettek.

Százdiné Szecsei Anikó
intézményvezető

JUDO HÍREK: ISMÉT KÉT HELYSZÍNEN
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GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOK 
A HŐSÖK TERÉN:

Hamarosan ismét fénypompában lesz a tér

Különleges, egyedi tervek szerint épült
meg a nagykőrösi piaccsarnok

Március 8-án 12 óra 30 perckor ünnepélyes keretek közt 
adták át Nagykőrös legújabb büszkeségét, a fedett pi-
accsarnokot a Kálvin téren. További részletek előző lap-
számunkban, valamint közösségi oldalainkon. 
Tekintsék meg legújabb képeinket az új piaccsarnokról. 

Fotók: -szi-

A Hősök tere kivitelező cége, az Everling Kft. megkezdte a ga-

ranciális javításokat a Hősök terén. Erre azért volt szükség, mert 

a díszkivilágítás úgynevezett „taposólámpái” nem működtek 

üzemszerűen. Vélhetően az elektromos vezetékek hibásodtak 

meg. A szakemberek március 18-án megkezdték a hiba elhárítását, 

cserélik a kábeleket. Ehhez a térburkolat megbontására is szük-

ség volt. A munkálatok a tervek szerint legkésőbb március 29-ig 

befejeződnek. Ezek után Nagykőrös csodálatosan szép, közel-

múltban megújult tere ismét fénypompában fogadhatja az este 

arra járókat.   Lőrinczy Veronika
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Dr. Körtvélyesi Attila, városunk alpolgár-
mestere mondott ünnepi beszédet március 
15-én, Nagykőrösön, a Szabadság téren. 
A városvezető gondolataiból készült össze-
foglalónkat alábbiakban olvashatják: 

Tisztelt Ünneplők! Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim!

Büszkén állunk ma itt, Nagykőrösön, 
hogy 1848. március 15-ét ünnepeljük 
együtt, a magyar szabadság ünnepét. 

1848-ban érezte és tudta az utca embere, 
milyen nagyszerű lenne, ha ezek az értékek is 
állandóak lennének az életében. Több évszá-
zadi, évezrednyi küzdelmek árán sikerült 
elérnünk, hogy végre egyenlőség, szabadság 
és testvériség legyen hazánkban.

Napjainkban természetesnek vesszük, már 
nem kell harcolni érte, az életünk része. Vajon 
tényleg így van?

1848-ban az elérésükért, míg 2019-ben a 
megtartásukért kell mindent megtennünk 
és folyamatosan harcolnunk. A harc válto-
zott, mert nem fegyverekkel és puskaporral, 
hanem szavakkal és tettekkel vívjuk ezeket a 
csatákat. 

Tisztelt Ünneplők!
Beszéljünk világosan! Mi, magyarok 

nem szeretnénk többet a mai Európában, 
mint, hogy ezen értékeket minden más 
nemzet fogadja el, és tartsa tiszteletben. 
•  Szeretnénk, ha Magyarország egyenlő 

lenne a többi európai országgal, és nem 
érne hátrány bennünket azért, mert ki-
állunk a magyar értékekért, érdekekért.
•  Szeretnénk, ha Magyarország szabad-

ságát nem korlátoznák, mikor olyan 
döntéseket akarnak rákényszeríteni, 
amelyek veszélyeztetik nemzetünk 
fennmaradását.
•  Szeretnénk, ha Magyarország a testvé-

riség jegyében foghatna össze a többi 
európai nemzettel Európa jövője érde-
kében, a saját hagyományaink feladása 
nélkül.

A mai Európában egyre többen elfeledkez-
nek a keresztény értékekről, és lassan kezdik 
elhagyni az egyenlőség, szabadság, testvériség 
értékeit is.

10 hét múlva európai parlamenti válasz-
tás, ahol Európa további jövőjéről döntünk, 
és kérdés, meg tudjuk-e védeni értékeinket. 

Napjainkban a baloldal a nemzeti érdekek 
helyett, Moszkva után újabb internacionalista 
központot talált magának, hiszen Brüsszelnek 
akarnak mindenáron megfelelni.

2019-ben is vannak, akik Brüsszelt akar-
ják kiszolgálni és van a nemzeti oldal, mely 
a magyar nemzet érdekeit helyezi előtérbe.

Mi, hazafias magyarok, az önálló nemze-
tek egységében, és Európa sokszínűségében 
hiszünk. 

Legfőbb jelképünk a háromszínű, piros- 
fehér-zöld nemzeti színű zászlónk, mely 
minden magyar ember számára egyet jelent 
a hazánkkal. A nemzeti trikolór, melyért oly 
sokan az életüket áldozták, vérüket adták. 
Nem hagyhatjuk elveszni az áldozatuk ré-
vén megőrzött Magyarországot és a magyar 
zászlót. Meg kell védenünk értékeinket és 
hagyományainkat.

Hazafiként cselekedjünk hát, mint aho-
gyan Petőfi is tette.

Világosan ki kell mondanunk! Ezt a 
munkát nem bízhatjuk másra! Csak mi, 
nemzeti magyarok védhetjük meg Magyar-
országot. Ne felejtsük, második esély nincs! 
Sem a múltban nem volt, sem a jelenben 
nincs, és a jövő sem tartogat! Elég egy rossz 
döntés, és minden megváltozhat.

10 hét múlva döntést kell hoznunk, mely 
Európa jövőjét közvetlenül 5 évre, közvetve 
akár több évszázadra meghatározza. Dönte-
nünk kell, hogy megőrizzük-e az egyenlőség, 
szabadság és testvériség értékeit a keresztény 
Európában, vagy átadjuk a helyünket Európá-
ban idegeneknek, akik nem ismerik a korábbi, 
hőn áhított és nagy harccal elért értékeket, ha-
nem hozzák magukkal saját kultúrájukat.

Európa és az európai keresztény kultúra 
védelmének érdekében, továbbá a migráció 
ügyében nem köthetünk és nem is kötünk 
kompromisszumot.

Ha rossz döntést hozunk, sokkal több 
munka lesz újra helyrehozni!

Tisztelt Idősebb honfitársaim!
Köszönjük, hogy megőrizték nekünk a 

magyar nemzetet, és annyi szenvedést vi-
seltek el. Temérdek verejték és könny, szen-
vedés alapozta meg a mai magyar hazát. 
Önöknek köszönhetően ma is itt állhatunk, 
magyar nyelvet beszélve. Köszönjük!

Kedves Fiatal Barátaim!
Ne felejtsétek, mi már beleszülettünk a 

demokráciába és értékeibe. Viszont, amint 
látható, egyre nagyobb veszélybe kerülnek 
hazánk értékei. Milyen világban szeretnénk 
élni? Milyen gyermekkort szánunk utóda-
inknak?

Döntésünk következményeit legtovább mi 
fogjuk elviselni. Felelősség terhel bennünket, 
hogy az utánunk következő nemzedékeknek 
megőrizzük, majd továbbadjuk a magyar föl-
det. Ne hagyjuk, hogy mások önös céljai és 
idegen érdekek miatt elvegyék tőlünk hazán-
kat. Nem mondhatunk le róla, és büszkén kell 
vállalnunk Magyarországot. Ne fogadjátok 
el, ha mások nem hisznek bennetek, vagy 
abban, amiben Ti hisztek. Merjetek nagyot 
álmodni, mert Ti jelentitek Magyarország 
jövőjét, a további fennmaradás alapjait. 
Álmaitok és céljaitok megvalósítása során 
egyet ne felejtsetek: A haza minden előtt.

Tisztelt Nagykőrösiek!
Ősszel újabb nagy feladat vár ránk. Dön-

tenünk kell szeretett városunk jövőjéről! 
Nem hagyhatjuk, hogy az elmúlt 17 év pol-
gári munkája kárba vesszen. Ezen esztendők 
alatt régóta várt beruházások valósultak 
meg, megújultak épületeink, egyedi érté-
keink visszakapták korábbi fényüket. Nem 
állhatunk meg ezen az úton, és nem adhat-
juk át a városunkat azoknak, akik csak Önös 
politikai érdekekből cselekednek, mert nem 
a város fejlődése a motiváló erejük. Mind-
össze a hatalom megszerzésére terjed ki az 
ellenzék célja, melyért mindent megtesznek.

Legyünk büszkék Nagykőrösre, a közösen 
elért sikerekre, és büszkén vállaljuk fel. Nem 
szabad hinnünk azoknak, akik szerint nem 
vagyunk rá képesek, hogy megvalósítsuk ál-
mainkat, hogy tovább építsük és szépítsük 
városunkat, mert igenis, képesek vagyunk rá! 
Folytassuk együtt a megkezdett munkát!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mi abban az Európában hiszünk, mely 

keresztény alapokon áll, sokszínű és a sza-
badság, egyenlőség, testvériség élteti.

Mi a fejlődő és gyarapodó Nagykőrösben 
hiszünk.

Tiszteljük a múltat, értjük a jelent, mun-
kálkodjunk a jövőn! Tudjuk, mi a tét, mit 
veszíthetünk! Ne engedjük, hogy elvegyék tő-
lünk Petőfi örökségét!  

Merjünk büszkék lenni, és védjük meg 
értékeinket! Együtt, egységben a magyar 
honért, Nagykőrösért! Hajrá Magyaror-

szág, hajrá Nagykőrös!
A teljes beszédet meghallgathatja az Ön-
kormányzati Hírek Nagykőrös facebook 

oldalára feltöltött videóban!

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:
„Merjünk büszkék lenni, és védjük meg értékeinket! 
Együtt, egységben a magyar honért, Nagykőrösért!

Hajrá Magyarország, hajrá Nagykőrös!”


