
A Kormány az 1273/2019. (V. 14.) Korm. 

határozatával, a Nagykőrösi Református 

Egyházközség pályázatára, támogatásban 

részesítette az Arany János Református 

Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégi-

umot, annak épületenergetikai fejleszté-

sére, 300.000.000 Ft összegben. 

Szabó Gábor református lel-

kész elnök közösségi oldalán is 

megosztotta az örömhírt: „Öröm-

mel és Isten iránti hálával jelentet-

tük be Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis 

Tímea igazgató asszonnyal a gim-

ná zium tantestületének, hogy a 

fenntartó Nagykőrösi Refor-

mátus Egyházközség gim -

ná  ziu  má nak energetikai fel-

ú jítására 300 Millió fo rint 

pályázati támogatást nyert! 

Soli Deo Gloria!” 

Részletek később!
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ÜNNEPÉLYES ÁLLOMÁNYGYÛLÉS
TÛZOLTÓINKNÁL

Május 10-én ünnepélyes állománygyű-
lést tartottak a Nagykőrösi Önkormány-
zati Tűzoltóságon. Magyarországon 1991 
óta ünneplik Szent Flórián napját, aki a 
tű zol tók védőszentje.  Ez alkalomból kö-
tet len, igen jó hangulatú, családias progra-
mon vehettek részt a tűzoltóság mun ka-

tár sai, a nyugdíjas kollégák, valamint a 
csa lád tagok. A rendezvényen dr. Körtvé-
lyesi Attila alpolgármester, a Nagykőrösi 
Ön kor mány zati Tűzoltóság elnöke, vala-
mint Ézsiás László tűzoltóparancsnok kö-
szön töt te a résztvevőket. Az eseményen 
részt vett dr. Czira Szabolcs polgármester 

is, aki kiemelkedően fontosnak tartja a he-
lyi tűzoltók munkáját. A résztvevőket egy 
igazán finom marhapörkölttel is meg-
vendégelték a szervezők.  
 További képek az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook oldalán!
LV

90. születésnapja 
alkalmából köszöntötték 

KOVÁCS FERENCET 
családtagjai, valamint 

szeretett városunk polgár-
mestere, 

dr. Czira Szabolcs.

Isten éltesse az ünnepeltet 
egészségben, boldogságban!

 További képek az Önkor-

mányzati Hírek Nagykőrös 

facebook oldalán!

Isten éltesse az ünnepeltet!

ÚJABB NAGYKŐRÖSI SIKER



2 Önkormányzati Hírek • NAGYKŐRÖS

Gyász
Német Mária (1962)

A Nagykőrösi Humánszol-

gáltató Központ 2019. júni-

us 17. napjától /hétfő/ 2019. 

július 12. napjáig /péntek/ 

szabadidős programot szer-

vez és biztosít az általános 

iskolás gyermekek részére 

munkanapokon étkeztetéssel 

/tízórai, ebéd, uzsonna/.

A program helyszíne: 

Nagy kő rös, Bajcsy Zs. u. 

4. szám.

A program napi időtartama: 

08.00 órától 16.00 óráig.

Jelentkezés határideje: 

2019. május 31.

Jelentkezni Bugya László in téz-

ményvezetőnél lehet a Nagy kő-

rös, Bajcsy Zs. u. 4. szám alatt 

személyesen. 

A prog ram terv ről az in téz-

mény ve ze tő je a jelentkezéssel 

egy ide jű leg nyújt tájékoztatást. 

FELHÍVÁS

Megdöbbentônek tartja a szaktárca, 
hogy megmarad Czeglédy Csaba 

mentelmi joga

Az Igazságügyi Minisztérium 

mély megdöbbenéssel érte-

sült arról, hogy a Nemzeti 

Választási Bizottság (NVB) 

elutasította a Szegedi Tör-

vényszék kérését és a bíró-

ság kezdeményezése ellenére 

sem függesztette fel Czeglédy 

Csaba, a Demokratikus Ko-

alíció európai parlamenti 

képviselőjelöltjének mentel-

mi jogát – írta a tárca parla-

menti államtitkára Rádi Pé-

ter NVB-elnökhöz intézett, 

szombati keltezésű levelében.

Völner Pál az MTI-hez is 

eljuttatott levélben kiemelte: 

Magyarországon még nem volt 

példa arra, hogy köztörvényes 

bűncselekmény gyanúja esetén 

ne függesszék fel a mentelmi 

jogot. „Ez elfogadhatatlan, a 

bűnüldöző szervek munkáját 

nehezíti és lehetővé teszi a gya-

núsított számára, hogy bizonyí-

tékokat tüntessen el, vagy az or-

szágból elszökjön” – tette hozzá.

Az államtitkár kitért arra, 

a magyar demokrácia tör-

ténetében példátlan, hogy 

egyes politikai körök meg-

próbálják ellehetetleníteni az 

igazságszolgáltatás működé-

sét. „Felszólítjuk az ellenzéki 

pártokat, hogy a törvények 

adta lehetőségekkel ne éljenek 

vissza, ne akadályozzák a bí-

róságokat a munkájukban” – 

fogalmazott.

Völner Pál felidézte:  Czeg-

lédy Csabának az évekkel a 

választás kiírását megelőző 

cselekményen alapuló, a vá-

lasztási eljárással semmiféle 

összefüggésben nem lévő bün-

tetőügyekben kell bíróság elé 

állnia – esetének a mentelmi 

jog lényegéhez, szelleméhez 

nincsen köze. Emellett azt, 

hogy a mentelmi jog nem alap-

jog, az Alkotmánybíróság is 

hangsúlyozta már, éppen Czeg-

lédy Csaba ügyében, 2018-ban 

– tette hozzá.

„Az NVB ellenzéki dele-

gáltjainak magatartása sem-

mi másra nem alkalmas, csak 

a jogrendszerbe vetett biza-

lom rombolására, a jogállam 

megcsúfolására” – írta Völner 

Pál, aki arra kérte az NVB el-

nökét, hogy levelét juttassa el 

minden párt küldöttjének, a 

magyar demokrácia és Európa 

jövőjének ügye ugyanis nem 

lehet néhány politikai „hazár-

dőr játékszere”.

Czeglédy Csaba és társai 

ellen a Szegedi Törvényszé-

ken bűnszervezetben, üzlet-

szerűen, különösen jelen-

tős vagyoni hátrányt okozó 

költségvetési csalás bűntette 

miatt folyik büntetőeljárás. 

A bíróság azonban Czeglédy 

Csaba jelöltté válását követő-

en felfüggesztette az eljárást, 

mivel az európai parlamenti 

választáson jelöltként igazolt 

személyt mentelmi jog illeti 

meg, vele szemben a bün-

tetőeljárás mindaddig nem 

folytatható, amíg a mentelmi 

joga fennáll.

A bíróság egyúttal kezde-

ményezte az NVB-nél a vád-

lott mentelmi jogának felfüg-

gesztését, az NVB azonban 

kedden úgy döntött, hogy 

fenntartja a jelölt mentelmi 

jogát.

Hirado.hu

FELHÍVÁS
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében 

tájékoztatom Nagykőrös város lakosságát, hogy
2019. május 30-án (csütörtök) 9.00 órakor 

kezdődő képviselő-testületi ülés keretén belül
KÖZMEGHALLGATÁSRA

kerül sor 
a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ emeleti 

dísztermében (Nagykőrös, Szabadság tér 7.)
NAPIREND: - Állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek 

képviselőinek közérdekű kérdései, javaslatai

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Dr. Czira Szabolcs

polgármester
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Hirdetés

Nagykőrösön tartott polgári 

közéleti estet Bayer Zsolt író, 

újságíró, publicista, a HírTV 

műsorvezetője május 8-án. Az 

előadás végén az Önkormány-

zati Hírek újságnak exkluzív 

interjút is adott Bayer Zsolt, az 

alábbiakban ezt olvashatják.

ÖH: Beszédében szóba hozta 

Conchita Wurst  osztrák transz-

vesztita énekest is. Idén Fran-

ciaországot pedig egy transz-

vesztita marokkói muszlim 

migráns képviseli az Eurovíziós 

Dalfesztiválon. Ez lenne az „eu-

rópai vízió”?

Bayer Zsolt: Ez. A mai egész es-

tém erről szólt, többek között, 

hogy a csodálatos Európa mi-

képpen veszejti el önmagát és 

igen, sajnos azt kell mondanom, 

ez ma az európai vízió, és ez ma-

radt a szabadság csodálatos esz-

méjéből. Ez tragédia. 

ÖH: Mi lesz nekünk, magyarok-

nak a választás igazi tétje? 

Bayer Zsolt: Európa fennmara-

dásának mi vagyunk a zálogai, 

és hogy azok tudjunk tényleg 

maradni, ahhoz meg kell tudni 

őrizni a jelenlegi hatalmi és po-

litikai konstellációt. Ezen múlik 

minden. 

ÖH: Nem mehetünk el az ak-

tuálpolitika mellett sem. Ban-

góné patkányozott, a nagykő-

rösi ellenzék egyes tagjai pedig 

akasztanának és agyonvernének 

embereket. Ilyen ellenzékre ho-

gyan bízhatnánk rá hazánkat, 

vagy városainkat?

Bayer Zsolt: Pont sehogy. Ha ki-

csit bővebben mondhatok erről 

pár szót, annyira mélyen jellem-

ző, hogy tényleg azt hiszik a mi 

ellenfeleink, a mi ellenzékünk, 

hogy nekik mindent lehet, ne-

künk meg semmit. És talán itt 

az ideje, hogy szakítsunk ezzel 

a gondolkodásmóddal, mert ez 

nem így van. Jó, hogy ha ők is 

végre egyszer fel fogják fogni, 

hogy nincsenek abban a hely-

zetben, sem hogy fenyegetőzze-
nek, sem pedig abban, hogy ha 
esetleg kapnak egy pofont, akkor 
elkezdjenek hisztériázni, hogy 
úristen, velünk hogy bánnak. 
Nincsenek ebben a helyzetben.
ÖH: Engedjen meg egy kérdést 
Nagykőrös vonatkozásában. Ta-
valy megnyertük a Virágos Ma-
gyarország országos versenyt, 
idén pedig egy magas szintű 
nemzetközi, szakmai delegáció 
lesz városunk vendége. Mit kí-
ván Nagykőrösnek?
Bayer Zsolt: Azt kívánom, hogy 
győzzön, nyerjék meg a nemzet-
közit is. Én tényleg régen voltam 
már itt, de ahogy jöttem, láttam, 
hogy ez a főtér valami csoda. 
Nagykőrös egy ékszerdoboz, 
remélem, hogy a nemzetközi 
zsűrinek is elnyeri a tetszését. 
Nekem elnyerte. 

Az interjút készítette: 
Horváth Tibor

Bayer Zsolt:
Nagykôrös egy ékszerdoboz, 

a fôtér pedig igazi csoda

Fotó: -szi-
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Bizalom nélkül nincs európai integráció 

– jelentette ki az igazságügyi miniszter 

pénteken, Budapesten, a Közép-Európa 

Európája című konferencián.

Trócsányi László úgy értékeli, hogy 

jelenleg az Európai Unióban hiányzik a 

bizalom, ehelyett egyes államok leckézte-

tése zajlik, és egyes országok a „vádlottak 

padjára” kerültek.

Az Európai Unió csak akkor tudja tel-

jesíteni küldetését, ha a tagállamok aka-

ratán alapuló közösségként működik, 

amelyben tiszteletben tartják a nemzeti 

sajátságokat, a nemzeti függetlenséget.

A miniszter azt mondta, vissza kell ál-

lítani a bizalmat. Az európai parlamenti 

választásokat követően a tagállamok leg-

fontosabb feladata a jóhiszemű, előítéle-

tektől mentes párbeszéd újraindítása lesz 

– jelentette ki, hozzátéve: ez csak egyen-

rangú felek között képzelhető el.

Meggyőződése, hogy csak egy olyan 

Európa lehet sikeres, ahol a nagy, köze-

pes és kisebb, korábban és később csat-

lakozott országok egyenlő félként ülnek 

az asztalnál és mindannyiuk véleménye 

meghallgattatik. 

Trócsányi László kiemelte: A tét 

nagy. A mostani választáson arról dön-

tünk, milyen irányt vegyen az európai 

politika a következő ciklusban.  Fontos, 

hogy olyan európai politikusok kapja-

nak vezető szerepet, akik képesek ér-

zékelni a valós problémákat, és azokra 

adekvát válaszokat adni - közölte.

 (MTI)

Ahogyan lapunk arról beszá-
molt, a Nagykőrös és Vidéke 
Ipartestületben a közelmúltban 
közgyűlést tartottak, melyen 
több tagjuk is kitüntetést vehe-
tett át. Köztük van Varga Irén, 
a városszerte közismert és 
népszerű fényképészmester is, 
aki több mint másfél évtizedes 
ipartestületi tagsággal büsz-
kélkedhet. Lapunk eme jeles 
alkalomból kereste meg Irénkét 
egy villáminterjú erejéig, aki el-
mondta, hogy számára egy nagy 
családot jelent az ipartestület.

„Ebben a nagy családban 
mindenki más-más szakmabeli, 
mégis egymásnak adjuk át a na-
gyon hasznos tapasztalatainkat. 
Összejövünk, tudunk egymásról, 
nagyon összetartóak vagyunk, 
örülök neki, hogy egymást se-
gíteni tudjuk. A Nagykőrös és 
Vidéke Ipartestület életét én a 
magam eszközeivel kommuni-
kálom, fényképezem, megörö-
kítem a Város lakossága felé. 
Jó az, hogy közösségbe tarto-
zik az ember. Az ipartestület 
gyermekkoromtól érdekes volt 

számomra, elnökségi tagként 
pedig belülről is láthatom ezt 
az egészet. Hatalmas öröm az, 
amikor új tagok jönnek hoz-
zánk. Mi itt mindannyian na-
gyon szeretjük a szakmánkat, a 
mesterségünket, nem futósza-
lagszerűen dolgozunk, minő-
ségi munkára törekszünk. Aki 
igazi iparos, az ilyen szemléletet 
képvisel. Soha nem nézzük, hogy 
mettől meddig tart a munkaidő, 
nálunk a szakma iránti szeretet 
és tisztelet, a becsület a legfon-
tosabb. Azt hiszem, nem lennék 
ilyen vidám az életben, ha nem 
lenne meg bennem a szakma 
iránti szeretet. A munkám át-
segít mindenen, fogom a fény-
képezőgépem és megyek fotóz-
ni rendezvényekre. Mosolygós, 
vidám arcokat örökítek meg, 
így hát nekem is vidámnak kell 
lennem, mert másképpen ezt 
nem várhatom el. Maximálisan 
odateszem ilyenkor magam, 
az ember a búját- bánatát el-
felejti. Szeretem a szakmám, ez 
nem olyan, hogy „valahol dol-
gozni kell”. Át tudok szellemül-
ni, hiszen örömöt szerezni az 
embereknek a munkámmal, a 

legjobb érzés. Képeket készítek, 
a csecsemőktől kezdve a legidő-
sebb emberekig, minden korosz-
tálynak. Meg vagyok győződve 
róla, hogy a korral is haladni kell, 
ezért folyamatosan fejlesztem a 
gépparkot. Nagyon fontos, hogy 
mindannyian „TOP”-on legyünk 
minden szempontból! Az ipar-
testületre visszatérve el kell mon-
danom, hogy nagyon jó, hogy 
segítünk egymásnak a jogszabá-
lyok változásaiban is eligazodni. 
Valóban egy nagy család va-
gyunk, a színházlátogatásokra, 
kirándulásokra a családtagok 
is jönnek, sokszor a nagyszü-
lőktől az unokákig mindenki. 
Összetartozunk, tiszteljük egy-
mást, tudjuk egymás munkáját 
értékelni. Mindenkit sok szere-
tettel várunk az ipartestület so-
raiba!” - mondta el lapunknak 
Varga Irén fényképészmester.

Szerkesztőségünk és Olvasóink 
nevében is sok szeretettel gratulá-
lunk Varga Irénnek ipartestületi 
kitüntetése alkalmából, és kívá-
nunk neki jó egészséget, további 
sok-sok vidám, fényképezéssel, 
boldogságban eltöltött évet! 

Lőrinczy Veronika

KŐRÖSI IPAROSOK 
2. rész

Varga Irén: A FÉNYKÉPÉSZMESTER

Képünk illusztráció

A mostani választáson arról döntünk, 
milyen irányt vegyen az európai politika
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Csomagolókat,
gépkezelőket keresünk

2 műszakos (12 órás) 3+3-as 
munkarendbe a Prologis ipari parkba.
Bérezés  br. 1120 Ft + 40% pótlék 

+ br. 20 000 Ft prémium + 15 000 Ft 
cafeteria.

Ingyenes céges busszal a bejárás 
Kecskemétről, Lajosmizséről, 

Nagykőrösről megoldott.
Felvételi interjú 2019. május 23. 

csütörtök, 13.00 óra,

Nagykőrös, Szabadság tér 7.  

Művelődési Ház

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Hirdetés

A szavazás előtti napon és a választások napján 
a Nagykőrösi Járási Hivatal Kormányablaka 
(2750, Nagykőrös Szabadság tér 4.) rendkívüli 
nyitva tartási időben fogadja azon ügyfeleket, 
akiknek a választáshoz kapcsolódó egyes ok-
mányok pótlása szükséges (ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány, személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, elké-
szült okmány átvétele).

A Kormányablak 
2019. május 25-én, szombaton 

08.00-14.00 óráig,
 2019. május 26-án, vasárnap, a szavazás 

napján 06.00-19.00 óráig lesz nyitva.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyéb ügy-

intézésre ezen a napon nem lesz lehetőség.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Nyikos Tamás Antal s.k. járási hivatalvezető

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. május 26-án lesz 

az európai parlamenti képviselők választása.

Képünkön az egykori osztályfőnök, Szabóné Irházi Zsuzsanna; 
és a találkozóra érkezett haj da ni osztálytársak: Bajzáth Va lé ria, 
Bognár Eszter, Borókai Gá bor, Branauer Beáta, Erős Zsu zsan-
na, Galambos Erzsébet, Gár dián Edit, Gurka Dezső, Dé va vá-
nyai-Halasy Erika, Ka pus Éva, Kecskeméti Ilona, Ki rály Ágnes, 
Kiss Magdolna, Kol lár Andrea, Kosztolányi Judit, Lőkös Ágnes, 
Miskey Ildikó, Molnár Zsuzsanna, Nyíkos Sá ra, Somogyi Vero-
nika, Törös Klá ra, Virág Ildikó.

40 éves osztálytalálkozót 
tartottak a Gimnáziumban

Az elmúlt hétvégén tartotta 40 éves osztálytalálkozóját az 
Arany János Gimnázium 1979-ben végzett 4. A osztálya.

Szinte teljes létszámban jelen volt a 40 éve érettségizett osztály
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Hirdetés Hirdetés

 TÁÁÁMMOOGAAASSSSAA AADDÓÓJJAA 111%--ÁÁVVALLL

Nagykőrös Városért Közalapítványát
Székhely: 2750 Nagykőrös Szabadság tér 5. 

Adószáma: 18700310-1-13
Köszönjük!

 KÉRJÜK, HOGY ADÓJA 1%-ÁNAK

FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSA 

AZ ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 

NAGYKŐRÖS KÖZTESTÜLETET.

Adószámunk: 18667541-1-13
A beérkező felajánlásokat Nagykőrös tűz-

védelmét szolgáló tűzoltó eszközökre, fel-

szerelésekre költjük. Reméljük, idén ismét 

számíthatunk az Ön segítségére is!

Kérjük, hogy támogassa 

a nagykőrösi tűzoltókat!
Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös 

Kedves Szülők és Támogatóink!
Eddigi támogatásukat megköszönve, kérjük, 

hogy adója 1% - ának felajánlásával továbbra 
is támogassa iskolánk alapítványát:

Arany János Református Általános Iskola és Óvoda

PRO SCOLA ALAPÍTVÁNY 18660489-1-13
Az Alapítvány Kuratóriuma

Arany János Református Általános Iskola és Óvoda közössége
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„Köszönöm szépen, hogy ilyen 
nagy létszámban megtiszteltek je-
len létük kel.” – így kezdte beszé-
dét Bayer Zsolt író, publicista, 
a HírTV műsorvezetője május 
8-án, szerdán, Nagykőrösön. A 
Nagykőrösi Arany János Kulturá-
lis Központ emeleti díszterme 
zsú fo lá sig megtelt érdeklődőkkel, 
a hallgatóság végig nagy figye-
lem mel hallgatta Bayer Zsolt elő-
adását, hiszen ő mindig tud vala-
mi újat, valami megdöbbentőt és 
egyben elgondolkodtatót mon-
dani a világ, Európa és hazánk, 
Magyarország vonatkozásában is.

„Mi is az az Európa és ebben 
az Európában kik vagyunk mi” 
– erre a motívumra építette fel 
közel egy órás beszédét Bayer 
Zsolt, aki elmondta: „Az egyik, 
amit végig kell gondolnunk, és át 
kell értékeljünk magunkban, az 
az Európáról alkotott képünk. 
A másik, ezzel párhuzamosan, 
amit végig kell gondolnunk és át 
kell értékeljünk magunkban, az 
pedig az önmagunkról alkotott 
képünk. És ha ezt a kettőt meg 
tudjuk tenni, akkor higgyék el, 
még inkább magától értetődő 
és egyértelmű lesz, hogy mi a 
tétje mindannak, ami most előt-
tünk áll.” Bayer Zsolt ezekkel 
kapcsolatban az est folyamán 
elmondta azt is, hogy: „Nem 
elsiratni kell magunkat minden 
nap, nem öngyűlölőnek kell len-
ni. Nem azt kell elhinni, hogy 
mi minden nemzetnél alább-
valóbbak vagyunk, hanem azt, 
hogy TÖRTÉNJÉK BÁRMI, 
MINDIG MEG KELL TUDNI 
MARADNI.” – fogalmazott.

„1100 év nem volt elég arra, 

hogy minket eltüntessenek a vi-
lágból. Miért nem látjuk be vég-
re, hogy nincsen ennél nagyobb 
sikertörténet? Ez a mi 1100 
évünk, ez a mi örök mégis-meg-
maradásunk. És hogy ha vé-
giggondoljuk, kik akarták ennek 
az ellenkezőjét? Hogy ha mi túl 
tudtuk élni a tatárt, az Oszmán 
Birodalmat, a Habsburgot, és 
még a szovjetet is, tényleg pont 
egy isiászos vénembertől fogunk 
majd kegyelemdöfést kapni? 
Majd pont Brüsszelből fognak 
bennünket eltüntetni? Majd 
pont ők fogják megmondani, 
hogy mi hogyan akarunk élni? 
Hát egy frászt. Nagyobbakkal 
is megküzdöttünk már, hogy ne 
mondjam, oroszlánokkal. Most 
pont a pincsikutyától fogunk 
betojni?” – tette fel a kérdéseket 
az előadó. 

Majd így folytatta Bayer 
Zsolt: „A szemünk előtt hanyat-
lik és pusztul egy egykor csodá-
latos és önmagát 500 éven ke-
resztül tartó európai kultúra és 
civilizáció és mi itt vagyunk, és 
mi vagyunk. Már csak egy dolgot 
kell tudni kimondani jó hango-
san és nagyon büszkén, azt, hogy 
EURÓPA MA MI VAGYUNK. 
Mi vagyunk. Európa ma itt van. 
Európa ma ide szorult vissza. Ez 
a helyzet.” – mondta. Majd arról 
a szomorú tényről is beszélt, hogy 
a mai nyugat-európai nemzetál-
lami vezetőknek nulla gyereke 
van. Ezzel kapcsolatban kifejtet-
te: „Nagy szimbólum ám ez. An-
gela Merkelnek nincsen gyereke, 
Emmanuel Macron, aki elvette a 
nagymamáját feleségül, szintén 
nem tervez gyermeket. Amúgy 

is az Antillákon szeret fekete fi-

úkat ölelgetni. Benelux Államok 

dettó. A luxemburgi miniszter-

elnök már coming outolt, ő na-

gyon haladó és modern, ő elvett 

egy fiút feleségül. Európa tökéle-

tes példája, amikor a luxemburgi 

miniszterelnöki pár megér kezik 

egy külföldi látogatásra, piros 

szőnyeg, megérkezik a repülő és 

ebből kiszáll a miniszterelnök úr 

kifogástalan sötétkék öltönyben 

és sötét nyakkendőben és jön vele 

a felesége kifogástalan sötétkék 

öltönyben és rózsaszín nyakken-

dőben. Csodálatos, ennél többet 

nagyjából nem is kell mondani 

Európáról.” – fogalmazott, majd 

ezzel összefüggésben hozzátet-

te Bayer Zsolt: „Mi emberek az 

örökkévalósággal – a Jóistenen 

kívül – csak és kizárólag a gyer-

mekeinken keresztül vagyunk 

kapcsolatban. Akinek gyereke 

van, az örökkévalósággal paro-

lázik. Képes önmagán túl gon-

dolkodni, képes a saját életén 

túl gondolkodni és egyszersmind 

az is következik, hogy NAGYON 

NEM MINDEGY, HOGY MI 

MAJD MILYEN VILÁGOT FO-

GUNK ITTHAGYNI. És nem 

önmagunk miatt nem mindegy. 

(…) Milyen világot fogunk rájuk 

hagyni? Na, ez a kínzó kérdés és 

ez a kínzó felelősség. Mindannyi-

unké, mert ők számítanak, mert 

ők az örök ké va ló ság.” – fogalma-

zott Bayer Zsolt a nagykőrösi pol-

gári-közéleti esten.

Az estről készült videó rész-

letet megtekinthetik az Ön-

kormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook oldalán!

Az Önkormányzati Hírek 

exkluzív interjút is készített 

Bayer Zsolttal, melyet elolvas-

hatnak lapunk 3. oldalán.

Horváth Tibor

Fotók: szi

EU-ÉPÍTŐ KFT
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.

Mikro-, kis- és középvállalkozásaok
eszközberuházásának támogatása Pest
megye területén

18.276.919.- FORINT

PM_KKVESZKOZ_2017/348

„EURÓPA MA MI VAGYUNK!” „EURÓPA MA MI VAGYUNK!” 
KÖZÉLETI EST BAYER ZSOLTTALKÖZÉLETI EST BAYER ZSOLTTAL

Hirdetés
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FELHÍVÁS!
Idén 110 esztendős a Gaál kastély!

A Nagykőrös külte rü-

le tén található gyö-

nyö rű kúria kor hű 

felújításához kere-

sünk régi do ku men-

tu mo kat, el ső sor ban 

fényké pe ket, ame-

lyek az el múlt 110 

évben készültek az épület külsejéről és belsejéről, va la mint az 

ingatlan kertjéről, környezetéről.

Bármilyen fotó érdekes lehet, amelyen akár csak egy kis részlet is 

megfi gyelhető.

Egyéb dokumentumok, rajzok, festmények, leírások, újságcikkek 

is fontosak, érdekesek számunkra!

A dokumentumokat átvételi elismervény ellenében átvesszük, 

archiváljuk és visszajuttatjuk.

A felújítás elkészülte után az összegyűlt anyag egy kiállítás kere-

tében bemutatásra kerül majd.

Ha bármilyen információ a rendelkezésére áll, kérjük, írjon e-mailt vagy 

hívja az alábbi telefonszámot: e-mail cím: gaalkastely@gmail.com 

telefonszám: +36-309523550

Lefoglalhatja a rendőrség a Job-
bik európai parlamenti aján-
ló íveit – közölte Novák Előd. 
A Mi Hazánk még múlt hé ten 
tett feljelentést választási csa lás 
miatt, mert többen azt ál lí tot-
ták, hogy az aláírásuk tud tuk 
nélkül szerepel jobbikos íve-
ken.

Egykori szimpatizánsok ada-
tai val élhetett vissza a Jobbik – er-
ről írt még múlt héten a Magyar 
Nemzet. A cikk szerint többen 
állították, hogy aláírásuk tudtuk 
nélkül szerepelt a párt európai 
parlamenti ajánlóívein. Az érin-
tettek a Nemzeti Választási Iro-
dához fordultak.

A Jobbik alelnöke akkor úgy 
nyilatkozott, az ügy mögött 
egy szervezett lejárató kam-
pány áll.

A Nemzeti Választási Iroda 
elnöke pénteken azt mondta, ed-
dig több, mint kétezer állampol-
gár akarta megnézni, hogy neve 
melyik ajánlóíven szerepel.

A Mi Hazánk Mozgalom al-
elnöke azt mondta, eddig több 

párttag és szimpatizáns is felje-
lentést tett.

A Jobbik esetében számos 
olyan általuk leadott ajánlóív 
volt, amelyre olyan személyek 
adatait hamisították alá, akik 
bár a korábbi években a Jobbik 
támogatói voltak, így az egykor 
jobboldali párt akár törvénytele-
nül rögzíthette a személyes ada-
taikat, azonban ma valójában 
nem írtak alá a Jobbik Magyar-
országért Mozgalomnak, ellen-
ben a Mi Hazánk mozgalomnak 
igen. Ezért adhatta ki nekik a 
NVI azt az igazolást, miszerint 
egyszerre támogatta a Jobbi-
kot és a Mi Hazánkat valaki, 
ami eleve nem életszerű a mai 
politikai helyzetben – közölte 
Novák Előd.

Választási csalás miatt a Mi 
Hazánk Mozgalom is a ható-
ságokhoz fordult. Véleményük 
szerint a rendőrség akár le is 
foglalhatja azokat az íveket, 
amelyekre törvénytelenül ke-
rülhettek az aláírások.

Forrás: Hír TV

Mi Hazánk: Lefoglalhatja 
a rendőrség a Jobbik 

ajánlóíveit

Kép forrása: kuruc.info
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FRISS, FINOM, FRISS, FINOM, 
MAGYAR! MAGYAR! 

MEGNYITOTT CSURKÓ MEGNYITOTT CSURKÓ 
LÁSZLÓ MÉSZÁRSZÉKE LÁSZLÓ MÉSZÁRSZÉKE 

AZ ÚJ PIACCSARNOKBAN!AZ ÚJ PIACCSARNOKBAN!

Kinyitott Csurkó László hen-
tesáru pavilonja is az új nagy-
kőrösi piaccsarnokban, ott 
jártunkkor is egymás után jöt-
tek a vásárlók, látszott, hogy 
erre már tényleg sokan vártak. 
Csurkó László villáminterjúban 
elmondta, hogy 1992 óta van-
nak a nagykőrösi piacon jelen, 
a mai nappal nyitottak újra és 
várják a kedves vásárlókat. Ha 
tényleg minőségi húsárut szeret-
ne vásárolni, akkor itt mindent 
megtalál: sertéshúsok, marha-
húsok mindenfajta választéka, 
birkahús, belsőségek, pacal és 

töltelékből óriási kínálat várja 
az embereket.  

A megszokott dolgok nem 
változtak tehát: friss, finom, 
magyar és továbbra is felvesz-
nek előrendelést. A húst Pákoz-
di Benőtől hozzák kedden, csü-
törtökön és vasárnap reggel, 
tehát folyamatosan friss áru 
fogadja a kedves vásárlókat.

LÁTOGASSON KI ÖN IS 
A NAGYKŐRÖSI PIACRA, 
AZ ÚJ PIACCSARNOKBA!

HAMAROSAN PEDIG ÚJABB 
PAVILON NYIT...

Horváth Tibor

A Kőrös Környéki Nagycsa-

ládosok Egye sü le té nek anyu-

kái május 10-én ün ne pel ték 

meg az Anyák Nap ját. Ezen 

alkalomból az Arany János Kö-

zérdekű Muzeá lis Gyűjtemény 

épületében talál ha tó Gold 

Coffee múzeumi ká vé zó ban 

töltöttek együtt fe led he tet len 

pillanatokat. A rendez vény 

elején közösen megtekin-

tették a „Bocsi Anyu!” című 

kisfilmet, mely alkotás felhí-

vás arra, hogy a mai pörgős, 

rohanó világban is szükség 

van rá, hogy szánjunk egy-

másra napi négy percet, mert 

édesanyának lenni a világ 

legcsodálatosabb dolga. A ve-

títés után a gyerekek virággal 

kedveskedtek az anyukáknak, 

majd a jelenlévők fagylaltot 

vagy forró csokoládét fogyaszt-

hattak a múzeumi kávézóban. 

LV/Kőrös Kőrnyéki 

Nagycsaládosok

REMEKÜL ÉREZTÉK 
MAGUKAT A NAGYKŐRÖSI 
MÚZEUMBAN AZ ANYUKÁK

Kétgólos vereséget 
szenvedett a Kinizsi 

idegenben
Sajnos mostanában nem megy a Kinizsi SE gárdájának, 

mert mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseiken rend-

re kudarcot vallanak. Május 10-én Dunavarsányba utaz-

tak, ahol sima két gólos vereséget szenvedtek. Jelenleg a 

nagykőrösiek 14. helyen állnak a tabellán, még három mér-

kőzésük van hátra. Következő meccs hazai pályán lesz, 

május 19-én 17.00 órai kezdettel, a jelenleg 10. helyezett 

Szentendre VSE ellen. Minden esetre nagyon elkel most a 

bíztatás a Kinizsinek, ha tehetik, látogassanak ki Önök is a 

mérkőzésre, és buzdítsák a nagykőrösi csapatot! 

Hajrá Kinizsi! Hajrá Nagykőrös! 

L V
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A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
(MKKP) cselekvőképes, igaz, vi-
dám és jó fej Európát szeretne 
építeni, mindezt úgy, hogy 2034-
re megnyeri az összes európai or-
szág összes választását és ezáltal 
az Európa parlamenti választá-
sokat is – mondta a több helyen 
viccpártként aposztrofált párt 
alelnöke, amikor bemutatta az 
MKKP programját a május 26-i 
európai parlamenti (EP-) választásra az M1 
péntek reggeli műsorsávjában.

Victora Zsolt azt mondta, választási prog-
ramjuk három fő pillére a szieszta, több mun-
kaszüneti nap és a magyar nyelv bevezetése az 
unió hivatalos nyelveként.

Ismertette: pártja úgy véli, hogy az emberek 
túl sokat dolgoznak, ez a magatartás pedig az 
ipari forradalom sajátja, de a technológia forra-
dalom és az internet világa kevesebb munkával 
is működik, így déltől háromig minden napra 
sziesztát vezetnének be. A tervek szerint ebben 
az időintervallumban a nagyvállalatok rekreá-
ciós központokat biztosítanának majd dolgo-
zóiknak – fűzte hozzá.

Hozzátette, szeretnék, hogy minden eu-
rópai uniós tagország munkaszüneti napja 
szabadnak számítson Magyarországon is, így 

évente 40-50 aktív munkanap lenne. 
Ez a kezdeményezés egybecseng a 
párt Több mindent, kevesebb sem-
mit! koncepciójával – tette hozzá.

Az alelnök úgy véli, félreértések-
re ad okot, hogy az Európai Unióban 
27 nyelvet beszélnek. Ezen szeretné-
nek változtatni és hivatalos nyelv-
ként a magyart bevezetni, emellett 
lobbiznának azért, hogy az unió 
hivatalos valutája a forint legyen. 

A forint régebb óta szolgálja Magyarországot, 
mint az euró, amely csak 20 éve van jelen, elég 
sok fejtörést okozva. Megjegyezte: a későbbi-
ekben pedig lehetséges, hogy az MKKP átne-
vezi Európát „Magyarpára, esetleg Forintpára”. 
Továbbá be szeretnének vezetni valutaként egy 
hatalmas kőfajtát, mivel a párt elképzelése sze-
rint kevesebbet dolgoznának az emberek, ha 
súlyos köveket kapnának fizetségként – fejtette 
ki Victora Zsolt.

A z alelnök pártja IV. Béla Energianyelő 
nevű projektjéről azt mondta, a szerkezet a 
világűrből szerezné az áramot, így ezzel min-
denki számára ingyenessé tehetik azt. A párt 
pénzfájáról, amelynek elmondása szerint fo-
rint a terménye, azt közölte, hogy a projekt 
jól működik.

Forrás: hirado.hu

JÓ FEJ EURÓPÁT SZERETNE 
ÉPÍTENI AZ MKKP

Victora Zsolt

Képünk illusztráció 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2019. évi költségvetésében 
a 2019. évi lakossági járdaépítési pályázat 
pénzügyi fedezetére 5.000.000 Ft-ot külö-
nített el. A támogatható 109 db kérelem 
szerinti járda építési hossza 2341 folyómé-
ter, melynek költsége bruttó 6.554.800 Ft 
kiszállítással együtt. 

A rendelkezésre álló összeget az igények 
meghaladták, azonban annak érdekében, 
hogy minden pályázó megkaphassa a kért 
támogatást, dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter saját hatáskörében döntött a keretösszeg 
megemeléséről. 

A fentiek alapján a támogatható járda-
építési kérelmek teljeskörű támogatása ér-
dekében, a költségvetési előirányzat átcso-
portosítása polgármesteri döntés alapján 
megtörtént. 

Amennyiben mindezt a képviselő-tes-
tület is megszavazza májusi ülésén, össze-
sen 2341 méter hosszban építhetnek járdát 
nagykőrösi magánszemélyek önkormány-
zati támogatással. LV 

109 új járdaszakasz 
épülhet, 2341 méter 

hosszban önkormányzati 
támogatással!

Gyönyörű 
intézményeink 
is megkapták 
a virágcsomagokat…

Minderről részletek 

következő lapszámunkban! 

ény
egkaptá

irágcsomagokat…

derről részlete

lapszám

y
ménén
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Nem csoda, ha valakinek za-
varosnak tűnik a helyzet a 
Nagykőrösi Víziközmű Tár-
sulat élete körül. Hiszen míg 
annak elszámoló bizottsá-
gának elnöke úgy fogalmaz, 
hogy csak elvileg működnek, 
közben igencsak határozott 
hangnemben, gyakorlatilag 
levelez az Önkormányzattal. 
Ráadásul levele újabb kér-
déseket vetett fel? S persze 
felmerülhet bárkiben az a 
kérdés is, ha a gyakorlati le-
velezés megy, akkor, amikor a 
tagok közt kellene felosztani 
a maradványt, miért csak el-
vileg működik a társulat?
Körtvélyesi Sándor: – Én már 
nem vagyok, mi már nem mű-
kö dünk!
Zágráb Nándor: – Ti már nem 
működtök! De, hogy ő azt mond-
ja, hogy működik a Víziköz mű 
Társulat…
Körtvélyesi Sándor: – Elvileg, 

de gyakorlatilag nem műkö-
dünk…

Ezt a március végi kép vi-
selő-testületi ülés szünetében 
rögzített, érdekes gondolatcserét 
osztotta meg videójában a nép-
szerű közösségi oldalon Zágráb 
Nándor települési képviselő. 

Nos, lapunk információi 
szerint a csak elvileg működő 
Víziközmű Társulat a napokban 
igencsak gyakorlatilag küldött 
levelet a polgármesternek, az 
aláíró pedig Körtvélyesi Sándor 
volt. Úgy tudjuk, hogy az Ön-
kormányzat, a korábban a Tár-
sulatnak nyújtott több mint 557 
millió forintos támogatással való 
elszámolás érdekében kereste 
meg a Víziközmű Társulatot le-
vélben. Erre érkezett válaszban 
többek közt azt írta Körtvélyesi 
Sándor, mint „… az Önök té-
teles elszámolás iránti kéré-
sét a kívánt formában nem áll 
módomban teljesíteni.” vagy 

„A támogatási összeg felosz-
tása valamennyi, a támogatási 
szerződés megkötésének idő-
pontjában nyilvántartásba vett 
társulati tag tekintetében meg-
történt, ezért erre utaló adatot 
az elszámolás (összesítő) nem 
tartalmaz.” vagy „A jelen levél-
lel és mellékletével a Társulat a 
támogatási szerződés alapján a 
Társulatot terhelő elszámolási 
kötelezettséget mindenre ki-
terjedően teljesítettnek tekinti, 
így további elszámolást a Tár-
sulat nem teljesít.”

Mint látható, a levélbe fog-
lalt mondatok korántsem olyan 
bizonytalankodóak, hogy abból 
bárki arra következtessen, itt 
csak egy elvileg működő szer-
vezetről van szó. Érthető hát, ha 
az Önkormányzat sem elvileg 
várja az elszámolást és újabb 
levélben kereste meg a Társu-
latot. Úgy tudjuk, ebben ismét 
jelezte a polgármester, hogy az 

elszámolást nem tekintik elfo-

gadhatónak, de olyan kérdé-

sek is felmerülnek, hogy a Tár-

sulat részére korábban utalt 

több mint 557 millió forint tá-

mogatásból az érdekelteknek 

ki nem osztott közel 51 millió 

forint részét képezi-e annak a 

mintegy 217 millió forintnak, 

amelyet a Társulat átutalt az 

Önkormányzatnak, de levél-

ben azt is tudatta, hogy annak 

átadása nem tekinthető vég-

legesnek, az Önkormányzat 

megterhelésére nem jogosult. 

Az újabb és újabb felmerülő 

kérdések helyett, a közhangu-

latot látva, inkább azt várják 

az emberek, hogy megkapják 

a pénzüket, ennek legegysze-

rűbb módja, hogy a Társulat 

mindenkivel tételesen elszá-

mol, s mindenki megkapja azt 

az összeget, ami megilleti!

-sz-

Újabb kérdések a Víziközmû 
Társulathoz?!

Hirdetés

A Nagykőrösi Konzervgyár ZRt. 
igazgatósága

2019. 05. 23-án 09.00 órára,
a társaság székhelyére éves rendes 

közgyűlését összehívja.
Határozatképtelenség esetén 

a megismételt
közgyűlést a társaság székhelyén

2019. 05. 28-án 10.30 órakor tartj a.

Napirend:
1. A társaság 2018. évi 
Mérlegbeszámolójának

(Mérleg, Eredménykimutatás, 
Kiegészítő melléklet)

ismertetése, megtárgyalása.
2. Döntés a társaság Mérleg főösszegéről, 

Mérleg szerinti eredményéről, 
a Mérleg szerinti eredmény felosztásáról. 
Az Igazgatósági Tagok felmentvényének 

megadása.
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 Nem kér bocsánatot és ma-

gyarázkodik a Jobbik alel-

nöke, amiért disznóknak 

és gazembereknek nevezte 

a kormánypártok tagjait és 

az ország jelenlegi vezetőit. 

Stummer János nemrég egy 

nagykőrösi fórumon sérteget-

te a Fidesz tagjait. A politikus 

előzőleg még meg is ígérte, 

hogy nem fog patkányozni, 

pár perccel később mégis az 

MSZP-s Bangóné Borbély Il-

dikóhoz hasonló hangnemben 

beszélt. Z. Kárpát Dániel, a 

Jobbik másik alelnöke a párt 

majálisán még azt mondta, 

hogy lesz következménye az 

esetnek. Arról azonban azó-

ta is hallgat a Jobbik, hogy ez 

megtörtént volna. A HÍR TV 

megkérdezte Stummer Jánost, 

hogy bocsánatot fog-e kérni 

kijelentése után, de azt közölte, 

hogy nem. Helyette az alelnök 

magyarázkodásba kezdett.

Zágráb Nándor helyi Job-

bik elnök valószínűleg egyet-

ért Stummer Jánossal abban 

is, hogy disznóknak és ga-

zembereknek lehet nevezni 

a Fideszeseket, hiszen a ren-

dezvényt ő szervezte és ő sem 

kért bocsánatot a megalázó 

kijelentésekért. 
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. május 13-tól 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u. 2. 

Tel.: 53/351-014

2019. május 20-tól 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. május 18-19-én

DR. BOLDIZSÁR JÁNOS

Cegléd, Buzogány u. 2. 

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

2019. május 26-27-én

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6., 

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

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

Hirdetés

Zágráb Nándor főnöke nem kér 
bocsánatot azért, mert Nagykőrösön 

disznóknak és gazembereknek 
nevezett Fideszeseket
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Hirdetés

PCB Technikus
Feladatok:
•  A termelés felügyelete és a zavartalan működés biztosítása

•  Termékváltások elvégzése

•  Forrasztópanelek, mérőberendezések karbantartásában való 

aktív részvétel

Elvárások:
•  Több műszakos munkarend vállalása

•  Elektronikai területen szerzett tapasztalat

•  Középfokú iskolai végzettség

SMT gépkezelő
Feladatok:
•  A gépek folyamatos ellátása megfelelő alapanyaggal

•  Gépek, berendezések és folyamatok periodikus ellenőrzése 

•  Jelentések pontos és időbeni elkészítése

Elvárások:
•  Több műszakos munkarend vállalása

•  Műszaki területen szerzett tapasztalat

•  Önálló és precíz munkavégzés

Gyártósori összeszerelő (operátor)
Feladatok:
•  Elektronikai termékek összeszerelése kézi beültetéssel
•  Előírt gyártási normák és a termékekre vonatkozó utasítások 

betartása
•  Mennyiségi és minőségi előírások teljesítése

Elvárások:
•  Több műszakos munkarend vállalása
•  Alapfokú iskolai végzettség
•  Jó kézügyesség és monotonitástűrés

Javító műszerész
Feladatok:
•  A hibás elektronikai termékek javítása
•  Jelentések készítése 

Elvárások:
•  1 éves kézi forrasztásban szerzett tapasztalat

Juttatások:
• Alapbér+ pótlék • Jelenléti bónusz • Útiköltség támogatás • 
Dolgozói ajánlási jutalom • Vállalati rendezvények • Előrelépési 
lehetőség • Tiszta, modern munkakörnyezet • Betanulási rend-
szer mentor támogatásával • Azonnali munkalehetőség

Hirdetés

~ NEKED IS ITT A HELYED!  ~
Japán első számú elektronikai termékeket gyártó vállalata, melynek fő profilja 

az autóipari részegységek, valamint ipari elektronikai egységek gyártása, 
a dinamikus fejlődésnek köszönhetően azonnali munkakezdéssel keresi leendő 

kollegáit az alábbi pozíciókra:

Munkavégzés helye: 2750 Nagykőrös, Téglagyár út 9. Amennyiben a meghirdetett pozíció felkeltette az érdeklődésed, kérem, hogy szakmai 
önéletrajzodat a pozíció megjelölésével küldd el az alábbi e-mail címre: job@siix.hu vagy postai úton: 2750 Nagykőrös, Téglagyár út 9. címre. 

Elérhetőség: 30/4577113 vagy 30/2028406 • Örömmel fogadjuk a jelentkezésed!

 2019 áprilisában a Zeiss cég ismét kitüntette Papp Eleket a kelet-eu-
rópai régió 27 országában elért I. helyezéséért a Zeiss Progressive 
Individual lencsék értékesítése terén. Gratulálunk!

A Papp Elek Optika 
Nagykôrösön és Cegléden 
évtizedek óta kimagasló 

teljesítményt ér el a 
multifokális szemüvegek 

értékesítésében
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Dr. Tóth Bertalan, az MSZP el-

nöke, a párt Európai Parlamenti 

listavezetője heti szinten olvassa 

a Nagykőrös Önkormányzati Hí-

rek újságot – tudta meg lapunk. 

Igazán figyelemreméltó, hogy az 

országos párt elnöke egy kisvá-

ros helyi lapjának minden olda-

lát alaposan, gondosan szemlézi 

heti szinten az EP-kampány fel-

fokozott hajrájában is. Ez is azt 

mutatja, hogy Nagykőrös leghi-

telesebb közszolgálati lapja az 

Önkormányzati Hírek, hiszen 

ilyen komoly és elfoglalt politiku-

sok, mint Tóth Bertalan nyilván 

tudja, honnan kell tájékozódnia. 
Az Önkormányzati Hírek iránt 
mutatott kivételes érdeklődésére 
lapunk figyelmét a Pest Megyei 
Területi Választási Bizottság irá-
nyította rá, melyet ezúton is kö-
szönünk nekik.  
MI NEM AZ MSZP ÁLLÁS-
PONTJA 

Azonban Tóth Bertalannak az 
utóbbi pár lapszámunk nem igazán 
tetszett, az volt a baja, hogy olyan 
cikkek voltak az újságban, ami az 
MSZP álláspontját, véleményét 
nem tükrözi. Tóth Bertalan szerint 
a megjelent anyagok a FIDESZ 
migrációval kapcsolatos álláspont-
jai, amiből ugyebár egyenesen kö-
vetkezik, hogy az MSZP-nek nem 
ez az álláspontja, például a határ-
zár, az illegális migráció, vagy a 
migránskártyák kérdésben. Gyor-
san orvosoljuk is ezt a kis félreér-
tést, nézzük mi az, ami megjelent, 
ami Tóth Bertalan szerint az MSZP 
álláspontjával nem egyezik meg:

1. Az „Orbán Viktor prog-
ramot hirdetett a bevándorlás 
megállításáért” című cikkben 
például ez volt olvasható: „… 
egyetlen ország se legyen köte-
lezhető migránsok befogadására 
akarata ellenére, és senkit ne en-
gedjenek be Európába érvényes 
igazolvány, dokumentumok nél-
kül.” Ezek szerint az MSZP-nek 
NEM EZ AZ ÁLLÁSPONTJA a 
migránsok befogadásával kapcso-
latban!

2. A „Felháborító színjáték, 
amit Brüsszel előad a migráns-
kártyákról” című cikkünkben azt 
közöltük, hogy: „… a migráns-
kártyákat meg kell szüntetni, és a 
migráció kezelését el kell venni a 
brüsszeli bürokratáktól, és vissza 
kell adni a nemzeti kormányok-
nak.” Ezek szerint az MSZP-nek 
NEM EZ AZ ÁLLÁSPONTJA a 
migránskártyákkal kapcsolatban!

3. Megjelent egy olyan infó-
grafika az újságunkban, amin 
ez olvasható: „Stefan Löfven 
svéd miniszterelnök szerint meg 
kell büntetni Magyarországot, 
amiért nem fogadunk be mig-
ránsokat. Elfogadhatatlan, hogy 
a bevándorláspártiak nyíltan 
fenyegetik a bevándorlásellene-
seket.” Ezek szerint az MSZP-nek 
NEM EZ AZ ÁLLÁSPONTJA 
Stefan Löfven kijelentésével kap-
csolatban!

Jóhiszeműen arra gondoltunk, 
hogy mind például a migráció, 
mind a határzár kérdésében azo-
nos a kormány és az MSZP ál-
láspontja, de ezek szerint nem 
az. Legalább most már látják az 
emberek is, hogy mi a különb-
ség, mi közül lehet május 26-án 
választani. Tóth Bertalan EP-lis-
tavezető, MSZP elnök reméljük 
továbbra is lelkes olvasója marad 
az Önkormányzati Híreknek, 
Nagykőrös leghitelesebb köz-
szolgálati lapjának. 

Horváth Tibor

Ô MÁR TUDJA MI A JÓ!
Tóth Bertalan MSZP elnök, EP-listavezetô is 

olvassa az Önkormányzati Hírek újságot

Illusztráció, kép forrása: Tóth Bertalan facebook oldala

VÉRADÁS NAGYKŐRÖSÖN

A Pest Megyei Vöröskereszt Területi Szervezete véradást szervez

2019. május 22-én (szerdán) 1 3-17 óra között
Nagykőrösön, a Széchenyi tér 8. szám alatt

Véradó lehet minden 18 és 66 év közötti ember, akinek a testsúlya megha-
ladja az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát.

A tetoválás és a testékszer nem kizáró ok (ha eltelt fél év, mióta elkészültek).
Két véradás között 56 napnak kell eltelnie.

AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!
Egyetlen véradással három beteg emberen segíthet!

JÖJJÖN ÉS CSATLAKOZZON A VÉRADÓK EGYRE NÖVEKVŐ TÁBORÁHOZ!
Nagy Józsefné

önkéntes vöröskeresztes

2019-ben újabb sikeres pályá-
zatot nyújtott be az Egyesület 
– ezúttal a Magyar Sportlövők 
Szövetségéhez (MSSZ) a lőtér 
fejlesztésére.

Dr. Körtvélyesi Attila Nagy-
kőrös alpolgármestere 2019. 
04. 03-án fogadta az MSSZ-től 
Sinka László főtitkár és Kéri 
Attila versenyigazgató urakat, 
valamint a Lövész Egyesület el-
nökét, Deli Józsefet. A megbe-
szélés az Önkormányzatnak a 
lőtér fejlesztésére megítélt 10 

millió forintos támogatásról 
folyt.

Az MSSZ azért választotta 
ki a nagykőrösi egyesületet, 
mert jelentősen megnőtt a ta-
gok létszáma és az aktivitása 
a versenyeken. Valamint erős 
hangsúlyt kell fektetni a fiata-
lok sporthoz való kedvük meg-
nyeréséhez. 

 Az alpolgármester úr az 
egyesület elnökével folyama-
tosan egyeztet a további célfel-
adatok elvégzéséről.

Újabb jó hír a Nagykőrösi 
Lövész sport Egyesület 

háza tájáról!
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„Patkánykormányzás zajlik Ma-
gyarországon” – jelentette ki 
Ujhelyi István MSZP-s európai 
parlamenti (EP-) képviselő hét-
főn Budapesten, egy más témá-
ban tartott sajtótájékoztatón. Az 
EP-képviselő és Tóth Bertalan 
MSZP-elnök is kiállt párttársuk, 
Bangóné Borbély Ildikó mellett, 
aki a napokban úgy válaszolt a 
Fidesz támogatottságának nö-
vekedéséről szóló kérdésre, hogy 
sok a patkány Magyarországon.

Tóth Bertalan szavai szerint 
Bangóné Borbély Ildikó kifor-
gatott és félreértelmezett mon-
dataiból a kormányzat hazug-
ságkampányt indított az MSZP 
egész közössége ellen. Tűrhetet-
len és elfogadhatatlan, hogy az 
ellopott közpénzből egy olyan 
gyűlöletkampányt építenek fel, 
amely semmi másról nem szól, 
mint hogy eltereljék a figyel-
met a valós problémákról, az 

egészségügy helyzetéről, az uni-
ós pénzek eltüntetéséről, arról, 
hogy ma már sajtószabadságról 
alig lehet beszélni – mondta az 
ellenzéki politikus, hangsúlyoz-
va: „a közösségünket, a pár-
tunkat ért támadással szemben 
fellépünk”, és ez a közösség 
megvédi minden tagját.

BANGÓNÉ MARAD 
A HELYÉN

Közölte: Bangóné Borbély Ildikó 
az MSZP tagja, a párt parlamen-
ti frakciójának helyettes veze-
tője, és az is marad. Hozzátette 
ugyanakkor: elutasítanak min-
den gyűlöletkeltő kampányt, 
vonatkozzon az bárkire. Arra a 
kérdésre, hogy a pártelnök ho-
gyan értelmezi Bangóné Borbély 
Ildikó azon mondatát, hogy sok 
patkány van Magyarországon, 
Tóth Bertalan azt mondta: sem-
miképpen nem a Fidesz szimpa-
tizánsaira vonatkozó mondatról 

van szó. Az elhangzottakat teljes 

mértékben kiforgatja a kormány, 

és így épít rá gyűlöletkampányt 

– közölte. Egy másik kérdés-

re megjegyezte: képviselőtársa 

mondott egy mondatot, amit 

félremagyaráznak; ha azzal ő 

bárkit megbántott, akkor bo-

csánatot kér. Szóvá tette azt is, 

hogy Bayer Zsolt publicista őt is 

lepatkányozta, és nem kért tőle 

bocsánatot.

UJHELYI: PATKÁNYKOR-

MÁNYZÁS ZAJLIK 

MAGYARORSZÁGON

Ujhelyi István egy másik kér-

désre beszélt arról, hogy a fő-

városi rágcsálóirtás elmaradása 

miatt a közbeszéd részévé vált a 

patkányhelyzet. Ebből a Fidesz 

összpolitikai kérdést csinált, 

amit „a rendszer ellen legtöbbet 

küzdő párt ellen” fordított – tet-

te hozzá. Elmondta: „visszafor-

dítják” a Fideszre az elmúlt napok 

hazug, patkányozós kampányát, 

majd kijelentette: „patkánykor-

mányzás zajlik Magyarorszá-

gon”. Kiemelte: nem a Fidesz tá-

mogatóiról beszél. Amit a Fidesz 

művelt Magyarországgal, az un-

dorító és visszataszító; kártékony 

az, amit tesz a kormánypárt az 

országgal az európai uniós tagság 

kapcsán – érvelt.

Forrás: MTI/PestiSRácok.hu

Folytatja az MSZP 
a patkányozást

Első alkalommal rendezték 
meg a nagykőrösi kórházban 
a REHABILITÁCIÓS TEAM-
TAGOK REGIONÁLIS TU-
DOMÁNYOS NAPJÁT. A 
rendezvény sikerét mi sem jelzi 
jobban, minthogy az eredetileg 
regionálisra tervezett eseményre 
az ország számos területéről ér-
keztek érdeklődő szakemberek. 
A megjelenteket dr. Czira Sza-
bolcs polgármester; dr. Balogh 
Zoltán PhD., a Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara 

elnöke; Bugarszki Miklós, a Ma-
gyar Ápolási Egyesület alelnö-
ke; valamint Csépleő Viktória, 
a nagykőrösi kórház ápolási 
igazgatója köszöntötték. 

Az értékes szakmai előadá-
sok iránti érdeklődés jól jelzi, 
hogy jó döntés volt belevágni 
a Tudományos Nap szervezé-
sébe. Dr. Czira Szabolcs gratu-
lált a szervezőknek, s kifejezte 
köszönetét, hogy ilyen értékes, 
a Nagykőrösi Országos Reha-
bilitációs Konferenciákhoz te-

matikájában is illeszkedő, új, 
szakmai eseményt hívott életre 
városunk kórháza.

– Azt gondolom, minden 
nagykőrösi ember számára jó 
érzés, hogy egy kiváló színvona-
lú kórházunk van. Az itt dolgo-
zók elkötelezettségét mi sem jelzi 
jobban, minthogy a mindenna-
pok feladatai mellett idejüket, 
energiájukat nem kímélve ilyen 
magas színvonalú szakmai ren-
dezvényt hívnak életre, melynek 
középpontjában a mindennapok 

során jól hasznosítható tudás áll. 
Mindezek alapján úgy gondo-
lom, hogy a kórházunk olyan 
tudásközpontja városunknak, 
mely jó például szolgálhat más 
intézmények, szervezetek szá-
mára is. Gratulálok a rendez-
vényükhöz és köszönöm áldo-
zatkészségüket! – mondta el 
lapunknak dr. Czira Szabolcs 
polgármester.

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

Képünk illusztráció: Ujhelyi Nagykőrösön, mellette párttársa, László Ferenc

REHABILITÁCIÓS TEAMTAGOK REGIONÁLIS 
TUDOMÁNYOS NAPJA A KÓRHÁZUNKBAN

Fotók: - szi -
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HAMAROSAN 
ismét indul a lakossági 

fásítási akció!

 Az elmúlt évek hagyománya-
inak megfelelően ebben az 
évben is pályázatot ír ki Nagy-
kőrös Város Önkormányzata 
lakossági fásítási akcióra, mely-
nek keretében térítésmente-
sen lehet facsemetét igényelni. 
A héten a szakbizottság tárgyal-
ja az ezzel kapcsolatos előter-
jesztést, amennyiben ezt Nagy-
kőrös Város Képviselő-testülete 
is jóváhagyja, 2019. július 31-ig 
lehet az igényeket benyújtani.

Idén a tervek szerint 1 millió 

forintos lesz az erre rendelkezés-

re álló keretösszeg, és lombhulla-

tó díszfákat lehet majd igényelni. 

Nagykőrös városvezetése ezzel 

az akcióval is szeretne hozzá-

járulni ahhoz a példás összefo-

gáshoz, melyben a lakosság is 

nagy szerepet játszik, és amely-

nek köszönhetően szépül sze-

retett városunk.

LV

A Donald Trump amerikai 
el nök kel tartott találkozón 
szá mos fontos területen meg-
erő sí tet ték a szövetségesi kap-
cso la tokat – jelentette ki Orbán 
Vik tor miniszterelnök hétfőn 
Washing ton ban, miután a Fe-
hér Házban az amerikai elnök 

meg hí vá sá ra munkamegbeszé-
lést tartott Trumppal.

A közmédiának nyilatkozva 
a kormányfő emlékeztetett arra, 
hogy utoljára 18 évvel ezelőtt járt 
az amerikai elnöki hiva tal ban 
munkamegbeszélésen. „Érez tem 
a különbséget, most más faj ta ve-

zetés, célratörőbb poli tika érvé-
nyesül» – fogalmazott.

Kijelentette, hogy megbe-
szélésük Magyarország számá-
ra fontos találkozó volt, mert a 
két országot öss zekötő straté-
giai szövetségesi kapcsolatokat 
mind a gazdaságpolitika, mind 

a külpolitika, és a biztonságpo-
litika területén megerősítették, 
csakúgy, mint a migráció és az 
üldözött keresztények ügyében 
– szögezte le Orbán Viktor.

A találkozó a tervezettnél jó-
val hosszabb ideig, mintegy 40 
percig tartott. A megbeszélésen 
Donald Trump és Orbán Viktor 
mellett részt vett Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminisz-
ter és John Bolton, az amerikai 
elnök nemzetbiztonsági tanács-
adója. A szűk körű megbeszélést 
az amerikai és a magyar küldött-
ség plenáris tanácskozása követ-
te.

A washingtoni találkozón 
Trump azt mondta, hogy Orbán 
Viktor jó munkát végez Ma-
gyar or szág biztonságának meg-
őr zé sé ben. Méltatta Magyar-
ország ér de meit NATO-tagként 
és azokat az erőfeszítéseket is, 
amelyeket a kormány tesz az il-
legális mig rá ció ellen. 

(MTI)

DONALD TRUMP ÉS ORBÁN VIKTOR 
WASHINGTONBAN TÁRGYALTAK EGYMÁSSAL!

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

képünk illusztráció


