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Nagykőrös mindkét középis-

ko lá já ban május elején ren-

dez ték a végzős osztályok 

bal la gá si ünnepségét. Az 

Arany János Református 

Gim ná zium, Szakgimnázium 

és Kol lé gium ban május 4-én 

dé le lőtt tartották a ballagást, 

ahol négy osztály 92 végzős 

nö vendéke búcsúzott isko-

lájától. Május 3-án délután 

nyolc vég zős osztály 124 di-

ákja bal la gott el a Toldi Mik-

lós Élel mi szer ipa ri Szakgim-

názium, Szak kö zép iskola és 

Kollégium ból.  Mindkét isko-

lában a szokásos magas szín-

vonalú, felemelő hangulatú 

ballagási ünnepséget tartot-

tak, ahol a legkiválóbb diáko-

kat is megjutalmazták.

Képgalériákat és bővebb 
információkat találnak az 

Önkormányzati Hírek Nagy-
kőrös facebook oldalán!

Fotó: Varga Irén fényképész 

mester- Toldi iskola, Lőrinczy 

Veronika- Arany János Refor-

mátus Gimnázium

ELBALLAGTAK A NAGYKÔRÖSI 
KÖZÉPISKOLÁKBÓL
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A 2019-es évben összesen 120 pályázat érkezett be a Virágos Nagy-
kőrös pályázati felhívásra. Ahogyan azt megírtuk, Nagykőrös a Vi-
rágos Magyarországért 2018. pályázat győztes településeként idén 
indul az Entente Florale Europe nemzetközi versenyen. A tavalyi 
első helyhez nagy mértékben járult hozzá a lakosság, a helyi vállal-
kozások és intézmények is.

Dr. Czira Szabolcs polgármester:
„Ezúton szeretném megköszönni a lakosság, a vállalkozások, és 

intézmények nevezéseit, kitartó környezetszépítő munkáját, segít-
ségét! Jó érzés, hogy Nagykőrös összefog egy nemes cél érdekében! 
Ez az igazi összefogás! Kívánom, hogy Nagykőrös virágozzon és fej-
lődjön tovább! Minden nevezőnek sok sikert kívánok magam és a 
Városvezetés nevében!” LV 

Gyász
Kecskés Lajosné sz. Kovács Mária (1934), 
Tomicsekné Bekő Ildikó Julianna (1962), 

Huszár Sándor (1942),
Diós János József (1943), 

Szentpéteri György (1967),
Bárány Ferenc (1955), 

Fodor Józsefné sz. Cseh Jusztina (1944)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett Férjem, Édesapám,

SZENTPÉTERI GYÖRGY
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és jelen-

létükkel fájdalmunkban együtt éreztek. 
Külön köszönet a Kinizsi Vadásztársaság tagjainak és jó barátainak, 

szomszédainak, és akik ismerték és szerették őt. 

Szerető felesége és leánya

REKORD LÉTSZÁMÚ NEVEZÔ A VIRÁGOS 
NAGYKÔRÖS PÁLYÁZATON!

Az erős nemzetállamok fon-
tos  sá gá ban, a keresztény ér té-
ke ken alapuló európai kul túra 
elsőbbségében és a határvéde-
lemben is egyetértett Orbán 
Viktor miniszterelnök és Mat-

teo Salvini olasz miniszterel-
nök-helyettes, belügyminiszter 
budapesti tárgyalásukon.

Orbán Viktor a Liga olasz 
kormánypárt vezetőjének társa-
ságában tartott közös sajtótájé-

koztatón kifejtette: mindketten 

hisznek abban, hogy erős és 

sikeres nemzetállamok nélkül 

nem lesz erős Európa; a keresz-

tény értékeken alapuló európai 

kultúrának elsőbbséget kell adni 

a kontinensen; Európa határait 

pedig meg kell védeni a mig-

ránsinvázióval szemben.

A miniszterelnök méltatta 

Matteo Salvinit, amiért a tenge-

ren megpróbálja megvalósítani 

ugyanazt, mint amit Magyar-

ország a szárazföldi migránsút-

vonalon. Kulcsfontosságúnak 

nevezte, hogy ez sikerrel járjon.

Európa polgárai akkor járnak 

jól, ha nem Emmanuel Macron 

francia elnökre, hanem Olaszor-

szágra és Magyarországra hall-

gatnak a határvédelem ügyében 

– fogalmazott a kormányfő, aki 

megtiszteltetésnek nevezte Mat-

teo Salvini budapesti látogatá-

sát, hozzátéve, hogy a két ország 

kormánya közötti együttműkö-

dés csúcsponton van.

Közölte: csütörtök délelőtt 

Röszkénél megmutatta az olasz 

miniszterelnök-helyettesnek 

a magyar határkerítést. Ezzel 

kapcsolatban elmondta Matteo 

Salvininek, hogy a határvédelem 

több mint egymilliárd euróba 

került Magyarországnak, ám 

Brüsszel semmit sem vállalt át 

ebből.

Ismertette azt a magyar ja-

vaslatot is, amely szerint létre 

kellene hozni a schengeni orszá-

gok belügyminisztereiből álló új 

testületet, amely megkapná az 

Európai Bizottságtól a migrációs 

jogköröket.

Arról is beszélt, hogy négy 

olyan problémát lát, amelyet 

csak egy új európai vezetéssel 

lehet megoldani. Európa nem 

védi meg magát, nem tiszteli a 

tagállamokat, a jelenlegi euró-

pai vezetés nem hallgat az em-

berekre, az európai gazdasági 

teljesítmény pedig folyamatosan 

gyengül – sorolta a gondokat, 

kijelentve: egyetért Matteo Sal-

vinivel, hogy új fejezetre van 

szükség Európában.

 (MTI)

Egyetértünk Salvinivel: Európa határait meg 
kell védeni a migránsinvázióval szemben
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A Crown Magyarország Kft. a 
több éves hagyományt megtart-
va nagyszabású Majálisi családi 
napot tartott a nagykőrösi Pálfá-
ja Oktatóközpontban.

A megjelent több mint 600 
vendéget - köztük a dolgozókat 
és hozzátartozóikat - számos 
színes, az elsősorban az egész-
séges életmód jegyében szer-
vezett programok várták a nap 
folyamán.

A családi napra ellátogatott 
dr. Körtvélyesi Attila alpol-

gármester is, akinek Hatvani 
József gyárigazgató a rendez-
vény kapcsán elmondta, hogy 
a Crown Magyarország Kft. 
fejlődése szempontjából legna-
gyobb értékként a dolgozóira 
tekint, ezért is fontos a cégnek 
az alkalmazottak és családjaik 
egészsége és jóléte. A rendez-

vény hangulata és a kollégák 
pozitív visszajelzése jól bizonyít-
ja, hogy a munkán kívüli ösz-
szejöveteleknek, kifejezetten a 
családokat megmozgató rendez-
vényeknek nagyon komoly csa-
patformáló, erősítő szerepe van, 
amelyet a Crown Kft a jövőben 
is fenn kíván tartani, erősíteni.

CROWN CSALÁDI MAJÁLIS A PÁLFÁJÁBAN

Köszönjük kerté-
sze ti dolgozóink 
áldozatkész mun-
ká ját! Nagykő rös 
újabb közterülete 
borult virágba a 
napokban!

LV

Nagykôrös tovább 
szépül

ÉLET A TAVON

A Csónakázó tó gazdag élővilággal, igazi tavaszi színpompával várja 
a látogatókat. 

Képek: LV 
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MINISZTERI FÓRUM

A napokban Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester személye-
sen találkozott, és kötetlen témájú megbeszélést folytatott  egy 
fórum alkalmával Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszterrel,  aki az EP választások tétje mellett a rendezvé-
nyen bemutatta a Minisztérium fő feladatait és tevékenységét.

Az európai emberek számá-
ra az európai parlamenti (EP) 
választás arról szól, lesz-e egy-
általán európai jövő – jelentet-
te ki az Országgyűlés elnöke 
szombaton a közmédiának.

Kövér László kiemelte: bár 
sok európai politikus ennek az 
ellenkezőjét gondolja, a május 
26-i voksolás nem arról szól, 
hogy az Európai Parlamentben 
mely pártcsalád hány mandátu-
mot szerez. Az európai emberek 
szempontjából a voksolás való-
di tétje a kontinens és benne 
Magyarország jövője – jelentet-
te ki. 

Véleménye szerint ez azon 
múlik, hogy bevándorlásellenes 
politikusok irányítják-e az uni-
ót, akik meg akarják azt őrizni 
keresztény gyökerű és kultúrá-
jú közösségnek, vagy olyanok, 
akiknek a célja a földrész kevert 
népességűvé és multikulturálissá 
tétele, az itt élők „nemzetállami 
korlátok nélkül, birkaként terel-
hető nyájjá” formálása.

„Ezen múlik, hogy meg tud-
juk-e őrizni Európát az euró-
pai, Magyarországot a magyar 

emberek hazájának, azaz jövőt 
választunk, ennél nagyobb tét 
pedig nem lehetséges” – fogal-
mazott. Ezzel szemben az unió 
vezető politikusai szeretnék azt 
a látszatot kelteni, mintha ez 
a vita már eldőlt volna, még-
hozzá az európai polgárok igé-
nyeinek megfelelően. Máskor 
pedig azt kommunikálják: a 
migráció megmásíthatatlan fo-
lyamat, amelyet visszafordítani 
nem, legfeljebb irányított me-
derbe terelni lehet – vélekedett 
a házelnök.

A bevándorlásnak a „zsebbe 
vágó” következményei sem el-
hanyagolhatók: amit Magyaror-
szág az elmúlt nyolc évben „a tíz 
körmével összekapart”, az mind 
veszélybe kerül, ha bennünket is 
elönt a Nyugat-Európában már 
tapasztalható migrációs válság 
– mondta. Mi nem idegenek 
betelepítésével, hanem a csalá-
dok támogatásával szeretnénk 
megoldani a népesedési és mun-
kaerő-hiányból eredő problémá-
inkat – jegyezte meg az Ország-
gyűlés elnöke. 

 (MTI)

A voksolás igazi tétje, 
hogy lesz-e európai jövô

Anyának lenni a legcsodálato-

sabb dolog a Földön, amit egy nő 

átélhet! S minél többször élhetik 

meg az anyaságukat, annál szebb 

és boldogabb az életük! E „hatal-

mas áldás„ közös ünneplésének 

alkalmából rendezte meg a Nagy-

családosok Nagykőrösi Egyesülete 

Anyák napi programját. A rendez-

vényen kézműves foglalkozás kere-

tében 3D-s képeslapokat készítet-

tek kicsik és nagyok örömére. Ezek 

után a gyerekek megajándékozták 

anyukájukat. Nagy öröm volt lát-

ni a gyerekek csillogó szemeit és a 

könnyekig meghatódó anyukákat!

A 25 éves Nagycsaládosok 

Nagykőrösi Egyesülete ezúton is 

még egyszer köszönt minden ked-

ves édesanyát, nagymamát Anyák 

napja alkalmából!

Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesülete 

Nagycsaládosok: Anyának lenni a legnagyobb öröm!
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A közelmúltban a Nagykőrös és Vi-

déke Ipartestület éves közgyű lé sén 

ünnepélyes keretek közt díj átadóra 

került sor, ahol a tagok munkájuk 

elismerése képpen kitüntetéseket 

vehettek át. Ezen a rendezvényen a 

városszerte közismert, igen tisztelt 

remek szakember, Szűcs Istvánné 

Anikó fodrászt is kitüntették, aki 25 

éve lett tagja a testületnek, ko ráb ban 

elnökségi tagként is te vé keny kedett. 

A 25. jubileum al kal mából beszélget-

tem Anikó val.

„1991 óta vagyok fodrász, ek kor 

végeztem, sokezer frizurát készítet-

tem el ezen idő alatt. Na gyon fon-

tos számomra a csa lá dom, a férjem 

tűzoltóként dol gozik, 1992-ben há-

zasodtunk össze. Egy lányunk van, 

1996-ban született, jelenleg még főis-

kolára jár Nagykőrösön, tanító néni-

nek tanul. Már gyer mek koromban is 

fodrász sze ret tem volna lenni, bele-

sze ret tem ebbe a szakmába, ennek 

csa ládi hagyományai is vannak, hi-

szen több családtagom is fodrász ként 

dol gozott. Nem bántam meg, hogy 

fodrász lettem! Mióta vé gez tem, fo-

lyamatosan képzem ma gam tovább, 

hiszen ez a modern kor alapvető 

követelménye is egyben. Még online 

képzéseken is részt veszek, hogy a 

ven dé geimet a legmagasabb szakmai 

szinten szolgálhassam ki. Ha lema-

radsz, kimaradsz! Tartja a mon dás, és 

én ezt semmiképpen sem szeretném! 

Első üzletemet anyukáméknál 

nyitottam meg, azután a fér jem mel 

felújítottunk, üzlethelyiséget alakí-

tottunk ki máshol, még a cserepet is 

mi ketten tettük fel a házra, műhely-

re. 1996 óta a Szultán utcában van a 

fodrászatom. Legrégebbi vendégeim 

1990 óta járnak hozzám, olyan rend-

szereséggel, hogy azt hiszem, még 

sampont sem tartanak otthon. Nem 

régen egy 7 hónapos baba haját volt 

szerencsém megigazítani, de van 90 

éves vendégem is. Ő nagyon készült, 

mikor a polgármester úr ment hoz-

zá köszönteni a születésnapján, és 

ezért egy igazán remek frizurát kért 

tőlem. Van több olyan Hölgy is, aki 

hozzám jár, és már elmúlt 70, vagy 

80, aki igazán példaképe lehet min-

den nőnek. Mikor rendezvényekre 

készülnek, igazán különleges fri-

zurákat kérnek, aztán online küldik 

nekem a képeket az unokáikkal, dé-

dunokákkal. Igazán ügyesek, és ez 

nagyon jó érzés! Sokukkal valóban 

érdekes, bensőséges kapcsolatban 

vagyok. 

Mostanában a trendi az úgyneve-

zett rövid pixie frizura, minden kor-

osztály számára, de, hogy ki milyen 

hajat szeretne, az teljesen változó.

Anikónak nagyon fon-

tos az Ipartestület

Elmondhatom, hogy az Ipartestület 

nagyon fontos szerepet játszott az 

életemben. 25 évvel ezelőtt, amikor 

beléptem, minden segítséget onnan 

kaptam, az induláshoz is. Akkor még 

mi magunk vállalkozóként utalni 

sem tudtunk, onnan vittük a csek-

keket is, ha szükségünk volt rá. Az 

akkori IPOSZ-ban mai napig tartó 

ismeretségek születtek. Nagyon tisz-

telem idős tagtársainkat, akiktől ren-

geteget lehet, lehetett tanulni. A mai 

napig szeretek ipartestületi tag len-

ni, hiszen bár mindenki egyformán 

küzd a munkájában, mi összetarto-

zunk. Az összejövetelek nálunk töb-

bek, mint csapatépítés, mondhatom, 

hogy családépítésről beszélhetünk. 

Ilyen a nőnapi összejövetel is nálunk, 

ahová mindenki hoz valamit, csakis 

az a fontos, hogy együtt lehessünk, 

és van kivel megbeszélni a szakmáink 

nehézségeit és örömeit.”

Anikó boldogan meséli el nekem, 

hogy van egy csoda kis kertecskéje 

a műhelye udvarán, mely kövekkel 

kirakott, és ebbe a Vendégei hozzák 

nagy örömmel a virágokat, melyek 

igazán kedvesek szívének. Anikó 

egy fárasztó munkanap után boldo-

gan nézegeti, ápolgatja kertecskéjét, 

és elmondja azt is, hogy neki nagyon 

tetszik Nagykőrös Városa, mely va-

lóban épül és szépül, gyönyörű park-

jaival, tulipánjaival, növényeivel.

„Ezen újság hasábjain is sok-

sok szeretettel üdvözlöm Vendé-

geimet! Köszönöm Nekik ezt az 

első 25 évet és a második 25 évet 

is együtt szeretném tölteni Velük! 

– mondta el lapunknak Szűcs Ist-

vánné Anikó.

Nagykőrös városvezetése, szer-

kesztőségünk és Olvasóink nevében is 

sok szeretettel gratulálunk Anikónak a 

25 éves jubileumhoz és kívánunk sok 

boldogságot, erőben, egészségben a 

következő legalább 25 esztendőre is!

Lejegyezte: Lőrinczy Veronika

KŐRÖSI IPAROSOK 
1. rész

Szűcs Istvánné Anikó: A FODRÁSZ, aki az első 25 év után a második 
25 évben is sok szeretettel várja vendégeit

Kerítésmentes unióról beszélt 

az MSZP-s Ujhelyi István

Az MSZP EP képviselője, Ujhelyi 

István, aki László Ferenc nagykő-

rösi MSZP elnök barátja, lebonta-

ná a határzárat? 

Ha kerítésmentes és egységes 

Európai Unióra vágynak, akkor 

az MSZP és a Párbeszéd listájára 

szavazzanak – ezzel zárta Ujhelyi 

István a soproni kampánybeszédét 

hétfőn. A szocialista politikus előt-

te Bécsben egyeztetett az osztrák 

szociáldemokratákkal. A Fidesz 

szerint Ujhelyi István megígérhet-

te Bécsben az európai szocialis-

táknak a határkerítés lebontását. 

Ujhelyi István utólag azt írta, hogy 

meghamisítják a szavait, mert ő a 

vasfüggönyre gondolt, amikor ke-

rítésről beszélt. A kerítésmentes 

Európai Unió gondolata az MSZP 

EP-programjában is benne van – 

közölte az M1 Híradója.

A Fidesz szerint Ujhelyi István 

szavai az európai polgárok biztonsá-

gát veszik semmibe, és a nyilatkozat 

nyílt támadásként is értelmezhető.

„Ez nyílt támadás minden ma-

gyar polgár, minden európai polgár, 

minden magyar és európai család 

biztonsága ellen. Magyarország déli 

határán felállított határkerítés nem 

csupán Magyarország határát, ha-

nem Európa határát védi a tömeges, 

népvándorlásszerű, illegális migrán-

sáradattal szemben” – nyilatkozta 

Deutsch Tamás, a Fidesz európai 

parlamenti képviselője. 

www.hirado.hu

Képünkön Szűcs Istvánné Anikó a Nagykőrös és Vidéke Ipartestület rendez-
vényén veszi át a díjat a testület vezetőségétől, és őt köszönti a v árosvezetés 
nevében Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester is

Képünkön balra Ujhelyi István, középen László Ferenc, jobbra Dr. Ábrahám 
Tibor, közösen egy év eleji rendezvényen
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Hirdetés Hirdetés

Stummer János, a Jobbik alel-
nöke Nagykőrösön tartott kam-
pánybeszédet nagyjából egy 
tucat érdeklődő előtt, ahol ga-
zembereknek és disznóknak ne-
vezte a kormánypártok tagjait és 
az ország jelenlegi vezetőit. Úgy 
tűnik, az MSZP-s Bangóné pat-
kányozásának színvonalát fogja 
követni előbb-utóbb az egész el-
lenzéki paletta.

Stummer János Jobbik-alel-
nök Nagykőrösön kampányolt, 
ahol azt bizonygatta, hogy a Job-
bik elpusztíthatatlan, mivel őket 
a hazához való hűség és felebará-
ti szeretet tartja össze. A kötele-
ző sallangokon túl (mint példá-
ul, hogy a Fidesz csalással nyerte 
meg az országgyűlési választást) 
egy adott ponton a Jobbikos 
képviselő saját maga hatása alá 
került. Bár előzőleg megígérte: 

nem fog patkányozni, mégis el-
kezdte disznózni és gazemberez-
ni a Fidesz tagjait (a felvételen a 
4. perc után), akiket módszere-
sen csak “ezeknek” nevezett. Új 
alkotmány és új polgári, illetve 
büntető törvénykönyv megal-
kotását helyezte kilátásba egy 
majdani választási győzelmük 
esetére, amikor is bebörtönzik 
a mai vezetőket, amíg vissza 
nem adják az az összeget, amit 
ők, a jobbikosok bemondanak. 
Beszélt arról is, hogy a május 
26-i EP-választáson egy jó iste-
neset fognak adni a felcsúti Ma-
radona tarkójára.

A kis zseb-Szamuelyre azon-
ban nem voltak túl sokan kíván-
csiak; a Munkáspárt helyi vezető-
jével együtt – alig egy tucatnyian 
mentek el az utcafórumra.

Forrás: Pestisrácok.hu

A nagykôrösi 
gusztustalan 

jobbikos stílusról ír 
az országos sajtó

Nagy volt az öröm 
a TIBIKER-ben

A nagykőrösi Tibiker élelmi-

szerboltban ebben a hónapban 

is két rászoruló családot aján-

dékozott meg az üzlet vezető-

sége, 10- 10 ezer forintos vásár-

lási utalvánnyal. Józan Nikolett 

és Bózsik Istvánné Mónika és 

családtagjaik gyakran járnak 

az üzletbe, ahol elmondásuk 

szerint minden kapható, ami 

egy háztartásba szükséges.  

A remek minőségű húsárut, 

péksüteményeket emelték ki, 

és nagyon örülnek annak is, 

hogy hamarosan új zöldséges 

stand nyílik a bolton belül, 

kibővült választékkal. A Ti-

bikerben mindig történik vala-

mi! Folyamatosan fejlesztenek. 

Ha tehetik, látogassanak el 

Önök is a boltba, ahol mindig 

kedvesek az eladók, családias a 

hangulat, és az árak is barátiak.

LV
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Nagykőrös Városa a tavalyi Virá-
gos Magyarország verseny győztes 
településeként készül a nemzetkö-
zi megmérettetésre. Ennek érdeké-
ben szépülnek meg a közterületek, 
virágosítunk, parkosítunk, ápol-

juk, óvjuk környezetünket, meg-
újítjuk köztéri bútorainkat. Május 
7-én a helyi szakemberek végig 
járták azokat a területeket, ahová 
az Entetnte Florale nemzetközi 
verseny főzsűrije is ellátogat. Az 

egyes helyszíneken a szakmai zsű-
ri tagjai előadásokat hallgathatnak 
meg, ezeknek az időtartamát is 
megmérték. A versenyen komoly 
kritériumoknak kell megfelelni, 
melyekre Nagykőrös lázasan, nagy 

lelkesedéssel készül. A városveze-
tés, a helyi szakemberekkel, civi-
lekkel, és a lakoság széles körének 
bevonásával Nagykőrös sikeréért 
dolgozik. Hajrá Nagykőrös! Hajrá 
Virágos Város!  LV

Hajrá Nagykőrös! Hajrá Virágos Város!

Anyák Napja városszerte
Nagykőrösön az elmúlt napokban 
nagyon sok oktatási intézmény-
ben tartottak anyák napi ünnepsé-
geket, melyekkel igazán megható 
és felemelő pillanatokat szereztek 
az édesnyáknak, nagymamáknak, 
dédiknek. A Názáret Római Kato-
likus Óvoda anyák napi ünnepsé-
gét a Római Katolikus Templom-
ban tartották, melyen részt vett 
Var ga Irén fényképész mester is. 
Cso dá la tos képeket küldött be 
ne künk eme jeles eseményről, 
melye ket sok szeretettel osztunk 
meg most Önökkel! 

További képek: 
www.nagykorosma.hu 

facebook oldala
LV 

z
gosítunk

el ig
nat
nagy

Hajr
LV

az elmúlt napokban 
ktatási intézmény-
yák napi ünnepsé-

igazán megható
tokat sz

ig
ato
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Hirdetés

Hirdetés

Volner Jánosék már feljelentették Zágráb Nándorékat!

Nagyot fordult a világ. Tavaly Ilyenkor még harcostársakként váll-

vetve küzdöttek egymás mellett, ma már egymás ellen küzdenek. Vol-

ner János korábbi országos Jobbik alelnök, a Mi Hazánk Mozgalom 

frontembereként dolgozik a Jobbik, azaz Zágráb Nándor pártja ellen. 

Most éppen az aláírásokon, személyes címlistákon marakodnak. Or-

szágos hír, hogy választási csalás miatt feljelentette a Mi Hazánk a Job-

bikot. 

A választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt tett felje-

lentést, közölte Novák Előd – írta a Magyar Nemzet. A Mi Hazánk 

alelnöke azután beszélt a Jobbik EP-választási ajánlási ívein szereplő 

valótlan támogatásokról, hogy a lap megírta: 

„a Jobbikot korábban 

támogatók személyes 

adatai, az érintettek 

tudta nélkül kerülhettek 

fel a párt aláírásgyűjtő 

íveire.”
Minderre úgy derült fény, hogy több egykori jobbikos adat-

igényléssel fordult a Nemzeti Választási Irodához (NVI), hogy meg-

tudják, mely pártok ívein szerepel nevük, aláírásuk. Az NVI válaszá-

ból pedig kiderült: személyes adataik a Jobbik ívein is megtalálhatók, 

noha azt nem írták alá.

Nagykőrösön korábban a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-

szabadság Hatóság felé történő előzetes bejelentés nélkül gyűjtött 

aláírásokat, személyes adatokat Zágráb Nándor és Volner János, mint 

Jobbikosok, valamint a Jobb Nagykőrösért Egyesület tagjai is. A mai 

napig nem tudható pontosan, hogy ezen lakcímeket is tartalmazó 

aláírásgyűjtő ívek sorsa mi lett, mire használták vagy használják fel 

azokat, vagy hány másolati példányt gyártottak belőlük. Az biztos, 

hogy az ügyészség még nyomozást is elrendelt ezzel kapcsolatban 

még 2017-ben. 

Ezek után jogosan merülhet fel 

a kérdés: Vajon Nagykőrösön is 

történtek olyan esetek, hogy a 

jóhiszemű lakosság adataival, 

aláírásmintájával vissza éltek? 
 Minden esetre nagyon vigyázzanak, hogy kinek hol és mit írnak 

alá! Ha kíváncsiak arra, hogy mely pártok ívein szerepel a nevük, 

aláírásuk, forduljanak a Nemzeti Választási Irodához, és kérjék ki az 

adataikat! Lehet, hogy meglepődnek…

Lőrinczy Veronika

NAGYON VIGYÁZZANAK, KINEK, 
HOL ÉS MIT ÍRNAK ALÁ!

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

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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KINIZSI MAJÁLIS
Első alkalommal, de óriási 
sikerrel rendezték meg a Ki-
nizsi Majálist 2019. május 
1-jén. Egy olyan „családi nap” 
szervezése volt a cél, ahol a 
Kinizsi közössége, – melyhez 
számos „családtag”, hozzá-
tartozók, edzők, sportolók, 
szülők kötődnek – találkozza-
nak egymással, jobban meg-
ismerjék egymást, hogy egy 
közösségi nap keretén belül 
mindenki jól érezze magát. A 
nagysikerű majálisra dr. Kört-
vélyesi Attila alpolgármester is 
kilátogatott. „Büszkén mond-
hatom, hogy kezdeménye-
zésünk gyakorlatilag városi 

majálissá nőtte ki magát.” – 
mondta el lapunknak Sohajda 
Márk. 

A Kinizsi Majális, mely 
elsősorban Sohajda Márk és 
Veszprémi Zsolt ötlete alap-
ján valósult meg, végül egy 
olyan közösségi összefogás 
eredménye lett, melyhez szü-
lők, edzők, támogatók, külön 
kiemelve a főtámogató Brill 
Kft.-ét, csatlakoztak. A nap 
folyamán 11 csapattal zaj-
lott a Kinizsi Majális Kupa, 
amely több mint 100 futbal-
listát vonultatott fel, minde-
mellett az összes utánpótlás 
csapat (beleértve 7 korosz-

tályt) vett részt a versenye-
ken és nyert díjakat.

A rendezvényen népsze-
rű volt az ugrálóvár és egyéb 
szabadidős tevékenységek, de 
a legnagyobb sikert a Csóna-
kázó tavon biztosított vízi-
biciklizés hozta meg, melyet 
reggeltől estig, folyamatosan 
igénybe vettek a majálisozók. 
Külön köszönet Lantai Zsolt-
nak a vízibiciklik ingyenes fel-
ajánlásáért. 

Összességében elmondható, 
hogy kicsik és nagyok is egy-
aránt jól érezték magukat, az 
időjárás is kegyes volt. 

„Külön öröm, hogy ez az 

esemény így összehozta a „Ki-
nizsi-családot”, bevonva a város 
lakosságát is, így mások is bete-
kintést nyertek az itt folyó mun-
kába, közösségi életünkbe. Cé-
lunk volt, hogy kikapcsolódást 
és élményekkel teli szórakozást 
nyújtva a sportté legyen a fősze-
rep, hangsúlyozva a mozgás, a 
szabadidős sporttevékenységek 
fontosságát. Szeretnénk foly-
tatni ezt a kezdeményezést, ha-
gyományt teremteni ebből, így 
jövőre is biztosan lesz Kinizsi 
Majális” – tudtuk meg Sohajda 
Márk elnöktől. 

Beretvás Judit
Fotók: -szi-
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Az L-Dance Group Tánciskola 
nagykôrösi eredményei

Az L-Dance Group Táncis-
kola táncosai szebbnél szebb 
eredményeket értek már el 
2019-ben a táncos versenye-
ken. 

Matuska Luca és Hol-
ló-Zsadányi Norman eredmé-
nyei: február 24. – 64. Dance-
Net Kupa-Csömör – Gyermek 
kezdő páros latin: 2. hely; már-
cius 24. – Cziffra Kupa – Ör-
kény – Gyermek kezdő páros 
latin: 1. hely; Gyermek 1Tánc 
páros cha-cha-cha: 1. hely; 
Gyermek 1Tánc páros rumba: 
1. hely; Gyermek 1Tánc páros 
jive: 1. hely; április 14. – 65. 
DanceNet Kupa – Csömör – 
Gyermek középhaladó latin: 
1. hely; Gyermek 1Tánc páros 
cha-cha-cha: 2. hely; Gyermek 
1Tánc páros rumba: 1. hely; 
Gyermek 1Tánc páros jive: 1. 
hely.

Matuska Villő és Kis Máté 
eredményei: február 24. – 64. 
DanceNet Kupa-Csömör – 
Gyermek kezdő páros latin: 
3. hely; március 24. – Cziffra 
Kupa – Örkény – Gyermek 
1Tánc páros cha-cha-cha: 2. 
hely; Gyermek 1Tánc páros 

rumba: 2. hely; április 14. – 
65. DanceNet Kupa – Csö-
mör – Gyermek kezdő latin: 
3. hely; Gyermek 1Tánc páros 
cha-cha-cha: 3. hely; Gyermek 
1Tánc páros rumba: 2. hely.

Matuska Luca és Matuska 
Villő eredményei: február 24. 
– 64. DanceNet Kupa – Csö-
mör – Gyerek középhaladó 
latin duó kategóriában: 1. hely: 
Matuska Villő és Matuska 
Luca; Gyerek középhaladó la-
tin lány szóló kategóriában: 
2. helyezett: Matuska Luca, 4. 
helyezett: Matuska Villő; már-
cius 24. – Cziffra Kupa – Ör-
kény – Gyerek 1Tánc duó jive: 
2. hely: Matuska Villő és Ma-
tuska Luca; Gyerek 1Tánc lány 
szóló rumba: 3. hely: Matuska 
Villő; április 14. – 65. Dance-
Net Kupa – Csömör – Gyerek 
1Tánc duó jive: 1. hely: Ma-
tuska Villő és Matuska Luca; 
Gyerek 1Tánc lány szóló rum-
ba: 4. hely: Matuska Villő.

Matuska Gyöngyvér és Szabó 
Márk eredményei: február 24. 
– 64. DanceNet Kupa – Csö-
mör Felnőtt páros kűr formá-
cióban: 1. hely; március 23. 

– Dance Universum Nemzet-
közi Táncverseny – Kecskemét: 
Felnőtt Amatőr Tánctermi 
Táncok kategóriában: 1. hely 
+ 3 db KÜLÖNDÍJ, – a felnőtt 
kategória legtöbb pontszámot 
kapott produkciója, – a felnőtt 
kategória legjobb előadásmód-
ja, – és Gyöngyvér a felnőtt ka-
tegória legtehetségesebb tán-
cosa; Felkészítők: Bartha Lilla 
és Keresztes László.
Bartha Lilla versenytáncos és 

a tánciskola egyik vezetője
Gratulálunk!

FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nevében 

tájékoztatom Nagykőrös város lakosságát, hogy

2019. május 15-én (szerda) 11.00 órakor

kezdődően KÖZMEGHALLGATÁSRA  kerül sor.

A 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 17. szám alatti Irodaház
I. em. 2. sz. helyiségében.

NAPIREND: Állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek 
képviselőinek közérdekű kérdései, javaslatai.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kövesdi János sk.
elnök

FIGYELEM! TŰZZOMÁNC

TÁBOR A PETŐFI ISKOLÁBAN

Minden érdeklődőt 

szeretettel várnak a táborba !
A tervezett tábori időpontok: 

2019. július 8-12-ig, illetve július 15-19-ig.

A tábor helye:

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola, 

Nagykőrös, Vadas utca 2. 

Jelentkezés, érdeklődés: 06/30 – 855 – 55 76

A foglalkozásokat Patkós Győző, a Nagykőrösi Petőfi Sándor 

Általános Iskola művésztanára tartja.

Híreinket, képgalériáinkat kövesse 

nyomon továbbra is az

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a www.nagykoros.hu 

városi honlapon!
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Az egykori legendás szol-

noki edző és testnevelő 

tanár, Bíber Pál emlékére 

rendezett versenyt a ser-

dülő korosztály részére a 

Szolnoki Sportcentrum Kft. 

A Kőrös Judo SE verseny-

zői hatan léptek szőnyegre, 

sajnos többen is kénytele-

nek voltak iskolai progra-

mok miatt otthon maradni. 

A megmérettetésen két 

nagykőrösi aranyérem szüle-

tett Budai Gábor és M. Kiss 

József révén. Kovács Péter a 

dobogó második fokára áll-

hatott fel, míg Török Csaba 

és Farkas Tamás bronzérmet 

szerzett. Kovács Donát ötö-

dik helyezést ért el. 

A verseny fontos felkészü-

lési állomás volt a korosztály 

részére, hiszen közülük töb-

ben is szőnyegre állnak majd 

a győri serdülő Európa Ku-

pán melyre június első napja-

iban kerül sor.

A Nagykőrösi Kinizsi SE-nek az 

elmúlt héten sem ment jól a foci. 

Sajnálatos módon 1:4-es vereséget 

szenvedtek a hazaiak a Törteli KSK 

csapatától 05. 05-én. A hazaiak 

szépítő gólja büntetőből született, 

Rosta Levente a 75. percben talált 

be a törteliek kapujába, beállítva 

ezzel a végeredményt. Mostani 

vereségével a Kinizsi SE gárdája a 

13. helyen áll, a Törtel a 4. helyen 

várja a folytatást. A nagykőrösiek 

a következő meccsükre idegenbe 

utaznak Dunavarsányba, hazai pá-

lyán legközelebb 05.19-én 17 órai 

kezdettel látják vendégül a Szent-

endre VSE-t, mely csapat jelenleg 

a 10. a tabellán. 

 Hajrá Nagykőrös! Hajrá 

Kinizsi! Bízzunk abban, 

hogy a szezon vége felé 

szép győzelmeknek örül-

hetnek a nagykőrösiek.
Lőrinczy Veronika

JUDO: ÉRMEK AZ EMLÉKVERSENYRŐLJUDO: ÉRMEK AZ EMLÉKVERSENYRŐL

EURÓPA KUPÁN IS JELESKEDTEKEURÓPA KUPÁN IS JELESKEDTEK
A NAGYKŐRÖSI JUDOSOKA NAGYKŐRÖSI JUDOSOK

Nagykőrösi vonatkozású hír az elmúlt hétvégéről, hogy 

a Ceglédi VSE-ben versenyző két nagykőrösi kiválóság, 

Sági Nikolett és Pomázi Dominik egyaránt ezüstérmet sze-

reztek a kolozsvári ifjúsági Európa Kupán, bizonyítva ezzel, 

hogy az európai élmezőnyhöz tartoznak. Ezzel az eredmény-

nyel nagy lépést tettek az ifjúsági Európa Bajnokságra törté-

nő kijutás felé. Mindketten az Arany János Református Gim-

názium tanulói. Egyesületünk részéről ezúton is gratulálunk 

és további sok sikert kívánunk nekik! 

KŐRÖS JUDO SE, 

Hajdu László

Hazai pályán 
vereség 

a Törtel ellen

Zágráb Nándor, nagykőrösi 
Jobbik elnök utcafórumot szer-
vezett, április 30-án Nagykő-
rösön. Erre érkezett Stummer 
János, a Jobbik egyik alelnöke, 
aki gyalázkodó stílusban beszélt 
az ország vezetőiről. Szerinte a 
fideszes vezetők disznók és 
gazemberek, akiket bebörtö-
nöznének, ha ők jutnának ha-
talomra. Mindez olyannyira 
tetszett Zágráb Nándornak, 
hogy videofelvételt is közölt 
közösségi oldalán a minősít-
hetetlen stílusú szónoklatról. 
Ezek szerint Zágráb, a helyi 

Jobbik elnöke, és a Jobb Nagy-
kőrösért Egyesület alelnöke 
ezekkel a szavakkal egyetért. 
Az eset nem maradt visszhang 
nélkül, az országos médiában is 
megjelentek ezzel kapcsolatban 
hírek. A Hír TV stábja megkér-
dezte az esetről Z. Kárpát Dá-
nielt. A Jobbik alelnöke szeren-
csétlennek nevezte  Stummer 
János  kijelentését és úgy vélte, 
párton belül lesz következmé-
nye politikustársa szavainak. 
A Pestisracok.hu is megírta az 
esetet. 

LV

Disznóknak és gazembereknek neveztek fideszeseket 
a Zágráb Nándor által szervezett utcafórumon!

Civilek megelégelték a szocialis-
ták gyű lö let kel té sét és utó la gos 
kö dö sí té sét, ezért alá írás gyűj-
tés be kezd tek a Fidesz sza va zóit 
patkánynak minősítő Bangó né 
Borbély Ildikó, MSZP-s képvise-
lő le mon datásáért. 

Már több ezren írták alá pe-
tíciójukat. „Bangóné Borbély 

Ildikó távozzon a közéletből!” 
– ezzel a felszólítással indítot-
tak aláírásgyűjtést civilek, akik 
felháborítónak, és félreérthe-
tetlennek tartják Bangóné Bor-
bély Ildikó nyilatkozatát. Úgy 
látják, „szabályosan lepatká-
nyozta a vele egyet nem értő, kö-
zel 3 millió Fidesz szavazót.” Ez 

a viselkedés sem kampányidő-
szakban, sem kampányon kívül 
semmikor nem engedhető meg, 
ezért felkérjük, hogy Bangóné 
Borbély Ildikó mondjon le man-
dátumáról, és azonnal távozzon 
a közéletből! – fogalmaztak 
egyértelműen a civilek. 

– origo.hu –

Az MSZP képviselôje 3 millió embert patkányozott le



12 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

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. május 6-tól 

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Kecskeméti út 18.

Tel.: 53/350-182

2019. május 13-tól 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

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. május 11-12-én

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32.,

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

2019. május 18-19-én

DR. BOLDIZSÁR JÁNOS

Cegléd, Buzogány u. 2. 

Tel.: 06/20-570-23-48 

Orvosi ügyelet telefonszáma: 53/350-377

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

8999 Ft

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

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

Hirdetés

Várunk minden kedves 
sakkozni vágyó Nagykőrösit 
a felújított Civilek Házába, 
minden szerdán 14-18-ig az 

amatőr sakk klubunkba, mely 
a Városi Nyugdíjas Klub kere-

tein belül működik!
Jelentkezni a helyszínen sze-

mélyesen minden szerdán 14 és 
17 óra között, vagy telefonon, 

minden nap a klub vezetőjénél: 
Turkevi Antalnál a következő 

számon: 06/20-263-49-66
Tisztelettel: Turkevi Antal

SAKKOZNI
SZERETŐ
NAGYKŐRÖSIEK
FIGYELEM!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és sok szeretettel meghívjuk

Szőke Lászlóné Csomor Eszter festőművész
„ Színek és hangulatok a vásznon” című festmény kiállítás 

megnyitójára, 2019. május 15-én, szerdán 17 órára.
A kiállítást megnyitja: Gróf Zoltán, festőművész.

Helyszín: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Rácz 
József Galériája.

A tárlat megtekinthető: 2019. június 14-ig.
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„VÉDD A FÖLDET”

2019. április 26-án több mint 

20 fővel „Védd a Földet” cí mű 

illegális szemétszedési, ta ka-

rí tá si, növényültetési mun ká-

la to kat végeztünk Nagy kő rö si 

Lovas Sportegyesü letünk gyer-

mek és felnőtt tagjaival. A dé-

lelőtti munka után bográcsos 

paprikás krumpli és nagyma-

ma sütötte fánk pótolta a mun-

kában elveszett energiákat.

Délután a szorgalmas 

gyermek lovasaink 

jutalom-lovaglást kaptak 

munkájukért!

Molnárné Szóláth Erzsébet

Nagykőrösi Lovas 

Sportegyesület elnök

CSODÁS „ARANYOS” SIKEREK A TORNÁSZ DIÁKOLIMPIÁN

 A Magyar Diáksport Szövetség, 

ez elmúlt hétvégén, a budapes-

ti Tornacsarnokban rendezte a 

Torna Diákolimpia Országos 

Döntőit. (április. 27-28.)

Leány és fiú csapatunk ebben a 

tanévben, a magasabb szintű „A” 

kategóriában indult! 

Ez azt jelenti, hogy a lányoknak 

4, a fiúknak 6 versenyszeren kel-

lett az előírt kötelező gyakorlato-

kat bemutatni.

Palainé Zubány Anna tanár-

nő által, két éve újraszervezett 

és felkészített lány csapatunk, 

kö zép mezőnyös pontértékkel 

(135.7) a 12. helyen végzett a 

ne vezett 18 csapat között. 

Látva a több éves rutinnal 

ren del kező ellenfelek teljesítmé-

nyét, első megmérettetésre re-

mek és biztató az eredmény 

pon to zá sos sportágban, ebben 

az erős mezőnyben.

Fiatal csapat és van jövő!

Csapattagok: Boros Henri-

ett, Janik Dorina, Kovács Nóra, 

Nyilas Antónia, Kalmár Rita, 

Tulipán Tünde. Tartalékok: Ba-

lázs Blanka, Rátóti Andrea

Fiaink az előző évi „B” ka-

tegóriás bajnoki címre építve, 

ebben a jóval nehezebb cso-

portban is bizonyították, hogy 

a nagykőrösi gimiben tehetsé-

ges tornászok nevelkednek.

Egy év alatt felnőttünk az új 

feladatok (lólengés és nyújtó) kö-

vetelmény szintjeire is!

Követve az elődöket, 2015 

és 2016 bronzos eredményei 

után, vasárnap az” új generá-

ció” is bizonyított. A dobogó 

„ezüstös” II. helyére léphetett 

fel a csapat! 

Megjegyzem, a verseny előtt 

elégedett lettem volna egy do-

bogó közeli hellyel is! A fiúk 

viszont csúcsformában verse-

nyeztek és a pontozók ezt meg is 

jutalmazták! 

Összesített pontszámunk 

(219,7) egyénenként és szeren-

ként 9,15 pont átlagot jelentett. 

Érdekesség, hogy az erős él-

mezőnyben az első helyezett 

Kisvárdától, -0,8 pont lett a 

különbség, viszont legyőztük 

majdnem 2 ponttal, az igazolt 

„profi” versenyzőkkel erősített 

Győr tornászait.

A dobogós csapatok tagjai 

ebben a versenyrendszerben, 

az érmek mellett többlet pon-

tokat is kapnak a felsőfokú to-

vábbtanuláshoz!

Csapat tagok: Kókai János, 

Csákó Ferenc, Nagy-Gombai 

Péter, Kaszala Kevin, Bálint 

Ákos, Árgyelán Tamás. Tarta-

lékok: Kiss Attila, Bekő Dániel

Csapatvezető: Molnár Attila

A fiú csapat nevében, ezúton 

is megköszönöm Szalánczi Pé-

ter testnevelő kollégám felké-

szülésben nyújtott folyamatos 

szakmai segítségét! A jelenlegi 

csapat tagjai közül hárman, az 

Ő irányítása mellett ismerkedtek 

meg a sportág alapjaival előző 

iskolájukban.

Köszönjük a csapatainkat 

elkísérő családok szurkolói 

támogatását!

Hajrá Arany Gimi!
Molnár Attila tanár úr
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Immár harmincegyedik alka-

lommal rendezték meg Gyulán a 

Kárpát-medencei Implom József 

Középiskolai Helyesírási Ver-

senyt, melyen az ország minden 

megyéjének legjobbjai, valamint 

a határon túlról érkező magyar 

fiatalok mérhették össze tudásu-

kat. 

Roboz Ágoston, a Toldi Mik-

lós Élelmiszeripari Szakgimnázi-

um, Szakközépiskola és Kollégi-

um 9. osztályos tanulója megyei 

elsőként jutott tovább, az orszá-

gos döntőn pedig kategóriájában 

a 9. helyet szerezte meg.

Görgényi Ernő, Gyula polgár-

mestere köszöntőjében nyelvünk 

egyedülállóságáról beszélt, 
amely összekötő kapocs. 
A zsűri elnöke, Nagy L. 
János professzor emeritus 
megnyitóbeszédében a 
magyar nyelv testőrgárdá-
jának nevezte a verseny-
zőket. A háromnapos 
rendezvény házigazdája 
a gyulai Erkel Ferenc 
Gimnázium volt. A 115 
versenyzőt és kísérőiket 

gazdag programkínálat vár-
ta. A diákok megtekintették a 
város kulturális és történelmi 
emlékeit, míg a tanárok számos 
színvonalas szakmai program 
részesei lehettek.

 Győri Etelka főszervező ta-
nácsait érdemes volt megfo-
gadni a diákoknak: „Éljék meg 
az esemény összes pillanatát… 
Higgyék el, hogy az anyanyelv 
ápolásával nagy kincset hordoz-
nak.”

Gratulálunk Roboz Ágoston-
nak a szép eredményhez!

Fekete I. Tiborné
felkészítő tanár

Toldis diák a helyesírási 
verseny országos döntôjében

GYÖNYÖRŰ VIRÁGPOMPÁBAN A HŐSÖK TERE! 
Arany János emlékpadja méltóan ápolt környezetben

Kép: SZI
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NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!
Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról 

Egyedülálló időskorúak cél-
pont jai az újra és újra fel buk-
ka nó csalóknak. Az „uno ká-
zós” módszer lényege, hogy 
a késő esti, éjszakai órák ban 
felhívják a kiszemelt ál do za tot 
az alábbi színlelt in do kok kal.
– Az unoka, vagy hozzátar-
tozó balesetet szenvedett, 
az okozott károk rendezése 
miatt pénzre van szüksége, 
vagy a balesetből fakadóan 

életmentő műtétet kell rajta 
végrehajtani.
– Az unoka, vagy hozzátarto-
zó kölcsönt vett fel, amit sür-
gősen vissza kell fizetni.
– A hozzátartozó bajba ke-
rült, esetleg fogságban van, 
csak pénzért cserébe engedik 
szabadon.

Gyakran előfordul, hogy a 
telefonhoz hívnak egy magát 
„rendőrnek” kiadó személyt 
is, aki megerősíti a fentieket. 
Ezekkel az ürügyekkel ráve-
szik a gyanútlan idős embert 
arra, hogy minden pénzt, ék-
szert, értéket átadjon a telefon 
után nem sokkal érkező köz-
vetítőnek, aki elhiteti magáról, 

hogy jó barát, ismerős, és már 
viszi is a zsákmányt.

A rendőrség azt tanácsol-
ja, hogy:
– Ne beszéljenek idegenek 
előtt, nyilvános helyen ma-
gánügyeikről, ezeket az in-
formációkat a bűnelkövetők 
felhasználhatják.
– Ne bízzanak meg a váratla-
nul telefonon vagy személye-
sen jelentkező idegenekben!
– Ha gyanús telefonhívást 
kapnak, haladéktalanul ve-
gyék fel a kapcsolatot unoká-
jukkal, hozzátartozójukkal, 
mert ezzel könnyen tudják 
ellenőrizni a hívás valódiság-
tartamát.

– Soha ne adjanak át pénzt, 

vagy más értéket idegenek 

számára, ne engedje be az 

idegent a lakóingatlanába!

– Bűncselekmény gyanúja 

esetén értesítsék a rendőrsé-

get (112, 107)!

FIGYELEM! 
A csalók a bűncselekmények 

elkövetésére felkészülnek és a 

sértett bizalmának elnyerése 

végett olyan valós informáci-

ókat is közölhetnek, amelyek 

valóban a hozzátartozóhoz 

kapcsolódnak. 

 (Forrás: Pest MRFK ELBIR)

Az Arany János Nyugdíjas 
Klub május 2-án tartott ze-
nés ebédjére más helyi és a 
Ballószögi Nyugdíjas Szer-

vezet tagjai is ellátogattak. A 
rendezvényen dr. Körtvélyesi 
Attila alpolgármester köszön-
tötte a megjelenteket, a megle-

petés műsorokat követően az 
ízletes ebéd elfogyasztására 
került sor, amit kötetlen be-
szélgetés és tánc követett. 

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

 Fotók: -szi-

VIDÁM EBÉD AZ ARANY JÁNOS NYUGDÍJAS KLUBBAN
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Virágba borult a Batthyány úti óvoda!Virágba borult a Batthyány úti óvoda!

Talamon Attiláné intézmény-

vezető: „Óvodánk, a Nagykőrösi 

Városi Óvoda Batthyány úti te-

lephelye is nagy örömmel és te-

vékenyen csatlakozott a „Virágos 

Nagykőrös” kezdeményezéshez. 

A mottónk ez volt: „Egy gyer-

mek, egy virág és szép lesz az 

óvodánk”. A szülők is segítettek 

a virágok gyűjtésében, illetve a 

Nagykőrös Város Önkormány-

zata által felajánlott virágok is 

szaporították az elültetésre szánt 

növényeket. Az ültetéshez segít-

séget is kaptunk, meghívásunkat 

elfogadta Vozárné Ragó Ildikó, 

a KÖVA – KOM Nonprofit Zrt. 

vezérigazgatója, a város egykori 

főkertésze. Ő maga is egy kosár-

nyi virággal érkezett. 

Szorgos kis „kertész csapa-

tunk”, Ildikó, néhány szülő és 

nagymamák segítségével pilla-

natok alatt ezerszínű virágtaka-

rót varázsoltak a kis kertünkbe. 

A természet szeretete, gon-

do zása, ápolása és védelme 

ki emelt feladatunk, hiszen 

ál tal unk lesz a környezetünk 

szebb, egészségesebb. Ha már 

ebben az óvodáskorban arra 

irányítjuk a gyermekek figyel-

mét, hogy a növényeknek ránk 

van szükségük, tőlünk függ lé-

tük, akkor ez a szemlélet elkísé-

ri őket később is.”

Szerintem…

Barta Erzsébet: Nagykőrösi va-
gyok, és minden évben kilá to ga-
tok a Szent György Napi For ga tag 
és Virágvásárba, mivel na gyon 
szeretem a virágokat, örü lök, 
hogy helyben van egy ilyen szín-
vonalas rendezvény. Ta valy is 
vettem már begóniát, magas 
törzsűt, idén ugyanezért jöttem 
vissza, itt van már a táskámban 
a szőlővirág, és a tátogó. Több 
virágot sikerült meghonosíta-
nom a télen, sőt mi több, a sé-
tányrózsát még szaporítottam 
is. Már kora reggel óta kint va-

gyok, most sietek haza, nehogy letörjön valamelyik növény, később 
pedig a délutáni programokra is visszatérek.    

Korsós Piroska és fia: Mindket-
ten nagykőrösiek vagyunk, én 
a teraszomat szoktam díszíteni 
ezekkel a virágokkal. Minden 
évben rendszeresen kilátoga-
tunk a Szent György-napi ren-
dezvényre, most háromféle virá-
got vettünk, köztük muskátlit és 
petúniát is. Nagyon szeretjük a 
virágokat, örülünk neki, hogy 
Nagykőrös, ahol élünk, ilyen 
szép, virágos város. A délutáni 
programokon a fiam biztos itt 
lesz, én a Dupa Kávé koncertjét 
várom nagyon. 

Folytatjuk…
Beretvás Judit

Óriási tömeget vonzott a Szent György Napi Forgatag és Virágvásár a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ szervezésében 2019. 
április 27-én. A már hagyományos Nagykőrösi Virágkiállításra is nagyon sokan voltak kíváncsiak, hogy gyönyörködjenek a színes, 
illatos virágokban, lapunk több vásárlóval is beszélgetett a helyszínen:

Ebben az évben rekord 

szá mú nevezés érkezett be a 

Vi rá gos Nagykőrösért ver-

seny re. Mint ahogyan arról 

be szá moltunk, Nagykőrös, a 

Virágos Magyarország ver-

seny győztes településeként 

idén az Entente Florale Eu-

ro pe nemzetközi meg mé ret-

te té sen indul. Nagyon örven-

detes, hogy a lakos ság, és az 

intézmények is magu ké nak 

érzik a versenyzést, és min dent 

megtesznek annak ér de kében, 

hogy szépítsék környezetüket. 

 Köszönjük!


