
ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-án, csütörtökön, 9 órától 

tartja következő ülését a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

XIV. évfolyam 21. szám 2019. május 24.  Ingyenes információs lap

 Az európai parlamenti vá-
lasztásnak korábban soha 
nem volt még ilyen nagy tétje 
– mondta Gulyás Gergely, a 
Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, a Kossuth Rádió 
Vasárnapi újság című műso-
rában nyilatkozva.

Gulyás Gergely azt taná-
csolta a választóknak, olyan 
képviselőket tüntessenek ki 
bizalmukkal a május 26-i 
voksoláson, akik a magyar 
érdekeket fogják képviselni.

MTI

MOST VASÁRNAP!
Az európai parlamenti választásnak korábban soha 

nem volt még ilyen nagy tétje

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 
MOST VASÁRNAP, MÁJUS 26-ÁN!

JÖN! JÖN! JÖN! EGYRE TÖBB AZ ÁRUS, EGYRE 
TÖBB A VÁSÁRLÓ A NAGYKÔRÖSI 

PIACCSARNOKBAN

További részletek előző lapszámainkban és az 
Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán! Részletek lapunk 5. és 9. oldalán!
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Brüsszel kettős beszédet alkal-
maz a babaváró támogatással 
kap cso lat ban, mert a brüssze-
li bürokraták akadályozzák a 
prog ram megvalósulását, az 
Eu ró pai Bizottság szóvivője 
pe dig azt állítja, nincs kifogá-
suk ellene ‒ közölte az Emberi 
Erő for rá sok Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára 
szer dán, az M1 aktuális csator-
nán.

Rétvári Bence úgy véleke-
dett, a „kettős mérce” problé-

má ját veti fel, hogy amikor 
Brüsszel migránskártyákat ad 
a be vándorlóknak, az nem tor-
zít ja a versenyt, de amikor Ma-
gyar or szág a magyar családok-
nak akar segíteni, az aggályos.

Kiemelte, a magyar kormány 
július 1-jétől mindenkép pen be 
fogja vezetni a babaváró tá mo-
ga tást, mert az a családvédel mi 
akcióterv fontos lépése. Szerin-
te az lenne a racionális, ha 
Brüsszel átvenné ezt az ötletet, 
és más országokban is bevezet-

né, ugyanis a program sokkal 
jobb megoldás, mint az afri-
kai bevándorlók integrációja, 
amely például Finnországban 

fe jen ként 200 millió forintba 
ke rül.

A konfliktus mögött a beván-
dorlásról való eltérő gondolko-
dás áll. Brüsszel minden csa-
ládpolitikai intézkedést támad, 
mert Magyarország bevándor-
lásellenes, megvédi határait 
és szuverenitását, valamint a 
multikulturális társadalmak 
helyett a magyar családokat tá-
mogatja - közölte a parlamenti 
államtitkár.

(MTI/kormany.hu)

A családvédelmi akcióterv erre 
az évre ígért öt pontja hatályba 
fog lépni július 1-jén – erősí-
tette meg a Miniszterelnökség 
vezetője.

A miniszter az ezzel kap-
csolatos brüsszeli vitáról azt 
mondta: a szokásoknak meg-
felelően fordultak Brüsszelhez 
– ahogyan a csoknál is tették 
korábban –, és egy előzetes tá-
mogató levelet kértek, ám azt 
nem kapták meg, az európai 
bizottsági bürokrácia a tiltott 

állami támogatás veszélyével 
fenyegetett.

Később azonban – folytatta 
– a kormány szóbeli garanciát 
kapott arra, hogy az Európai Bi-
zottság nem fog eljárást indítani 
a babaváró hitel miatt.

A politikus megjegyezte, ha 
a migránskártyáknál nem me-
rült fel a tiltott állami támo-
gatás, jó lenne, ha a babaváró 
támogatást sem sorolnák ebbe 
a körbe.

(MTI/kormany.hu)

Gyász
Bekő Balázsné sz. Lévai Ilona Anna (1944)

Nagy Anikó Mónika (1973)

Péli László (1954)

Módráné Szentgyörgyi Lenke sz. Szentgyörgyi Lenke (1945)

Id. Bélteki Lajos (1928)

Urbán Zoltán (1969)

Brüsszel kettős beszédet alkalmaz
a babaváró támogatásról

A családvédelmi akcióterv öt pontja 
hatályba lép július 1-jén

FIGYELEM!
A Központi Statisztikai Hivatal Nagykőrös településen kötele-

ző adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági összeírást hajt 

végre. 

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 

szerinti nyilvántartási száma: 2218; megnevezése: Egyéni gazda-

ságok júniusi összeírása, 2019.

Az összeírók május 27-e és június 15-e között keresik fel a mintá-

ba került, webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

Az összeírási munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal ellátott 

kérdezőbiztosok végzik. 

Nagykőrösön a kérdezőbiztosok  neve: Nagyné Tóth Andrea, 

Tóthné Forró Edina 

A háztartások véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi 

módszerrel kerültek kiválasztásra. A válaszadás a mintába került 

háztartások számára kötelező, akik adatszolgáltatásukkal hozzájá-

rulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.

A felvétel módszertanáról és a kutatási eredményekről 

a www.ksh.hu oldal nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hoz-

zájárulnak  a felmérés sikeres végrehajtásához!
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A Nagykőrösi Rendőrkapitányság 

munkatársai 2019. május 10-én, 

a „Közlekedés napja” alkalmából 

bűn-és balesetmegelőzési előadást 

tartottak a nagykőrösi Humán-

szolgáltató Központ Időskorúak 

Gondozóházában. Az itt műkö-

dő nyugdíjas klub tagjai először 

Tóth-Nyikos Emese c.r.tzls. bűn-

megelőzési előadótól tájékozódhat-

tak az „unokázós csalás” és trükkös 

lopás jellemzőiről, az áldozattá vá-
lás megelőzésének módszereiről. 

Ezután Hegedűs Miklós r.f-
törm. helyszínelő– és ba le set vizs-
gáló tartott előadást a kerékpáros 
közlekedés szabályairól, a kerék-
pár kötelező tartozékait is ismer-
tetve. Külön kiemelésre kerültek 
az elektromos kerékpárral, vala-
mint az érintett korosztály által 
gyak ran használt elektromos 
mo ped del való közlekedés sza-
bályai.

Az előadás végén ismertetésre 
került néhány egyszerűbb, de ha-
tékony vagyonvédelmi eszköz is, 
mint az elektromos ajtóék, személyi 
riasztó stb., valamint a célcsoport-
nak szóló prevenciós szórólapcso-
mag került átadásra.

Nagykőrösi Rendőrkapitányság

Kizárták Kustár cégét 
a Vetômag Szövetségbôl!

Az eset még 2017-ben történt, áp-

rilis 6-án tartotta kül dött gyű lését 

a Vetőmag Szövet ség Szakmaközi 

Szervezet és Ter mék ta nács, ahol 

egy prezentá ciós anyagban került 

bemutatásra a „Beszámoló a Vető-

mag Szövetség 2016. évi gazdál-

kodásáról”. Ennek a végén került 

sor a „Tagdíj nem fizetése miatt 

kizárásra előterjesztett tagok lis-

tája 2017.” tárgyalására. Az egyik 

ilyen tag volt az Olasz-Kustár Far-

mer Kft., melynél Kustár Tamás 

neve volt megadva. A nyilvánosan 

elérhető adatok szerint Kustár há-

rom fizetési felszólítás ellenére sem 

fizette be a fennálló tartozását (34 

ezer forintot), így kizárták cégét a 

szövetségből. 

Ez zel kapcsolatban az Önkor-

mányzati Hírek újság levélben 

kereste meg a Vetőmag Szövetsé-

get, akik az alábbi választ küld-

ték részünkre, melyet ezúton 

szerkesztés, változtatás nélkül 

közlünk:

„Tisztelt Horváth Tibor!

Levelére válaszolva az alábbi tájé-

koztatást adjuk:

Kustár Balázs Tamás magán-

személyként nem volt tagja a Vető-

mag Szövetség Szakmaközi Szerve-

zet és Terméktanácsnak.

Az Olasz-Kustár Farmer Kft.-t a 

Küldöttgyűlés határozata alapján 

kizártuk a szövetségből, így a Kft. 

tagsági jogviszonya 2017. április 

6-án megszűnt.

A törvényi előírások szerint sza-

porítóanyag előállítás, termesztés, 

feldolgozás, kiszerelés és forgalom-

ba hozatal esetén kötelező a termék-

pálya szerinti terméktanácsi tagság.

Üdvözlettel:

Polgár Gábor

ügyvezető igazgató”

HATÁROZAT VAN ARRÓL, 

HOGY KUSTÁR CÉGÉT TAGDÍJ 

NEM FIZETÉSE MIATT KIZÁR-

TÁK A VETŐMAG SZÖVET-

SÉGBŐL.

Horváth TiborKépünk illusztráció, Kustár távozóban…

„KÖZLEKEDÉS NAPJA”
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Adatik tudtára 
mindönöknek 
kiknek illik!

Orbán-napi Vásár -
2019. május 26.

Nagykőrös, Vásártér

A vásári rendezvények időpontját 

keresse a www.nagykoros.hu 

honlapon!

ESKÜTÉTEL

 Május 20-án tettek esküt a képviselő-testület április 25-i rendkívüli ülésén 
megválasztott bírósági ülnökök.

Tele van a Város virággal
és szeretettel!

Ezen a héten a Virágos Nagy-
kőrös verseny minden részt-
vevője megkapta a nevezésért 
járó ajándék virágpalánta cso-
magot.  Dr. Körtvélyesi Attila 
alpolgármester, aki szívügyé-
nek érzi azt, hogy a lakossá-
got elismerje a városvezetés a 
környezetszépítő munkájáért, 
személyesen vitte el az ajándé-
kokat a nevezők egy részének. 
Az alpolgármestert mindenki 
szeretettel fogadta, és büsz-
kén mutatták meg kertjeiket 
a lakosok. Ezúton is sok sze-
retettel kívánunk jó felkészü-
lést a verseny minden kedves 
résztvevőjének a zsűrinapra! 
Idén rekord számú pályázat, 
összesen 120 érkezett. Kö-
szönjük nevezéseiket! 

Képek facebook oldalun-

kon! Részletek a Virágos 

Nagykőrös pályázatról la-

punk 16. oldalán, valamint 

későbbi lapszámainkban! 
LV
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Megnyílt a lángossütô
a piaccsarnokban

Igazi, finom, ropogós, erede-
ti, közkedvelt recept alapján 
készített finom lángos kap-
ható a piaccsarnokban, mely 

máris a vásárlók kedvence 
lett! Az üzemeltető ötéves 
gyakorlattal rendelkezik, a 
lángossütés mondhatni, hogy 

a kisujjában van. Korábban a 
víztoronynál sütögettek, most 
már a benti fedett csarnokban 
készítik, árusítják a lángost. 

Ha arra járnak, feltétle-
nül kóstolják meg Önök is, 
mennyei!

 LV

Megújult a Ceglédi út – Hétve-

zér utca sarkán álló trafóház. 

Dr. Czira Szabolcs polgármester 

levélben kérte az NKM Áram-

szolgáltatót a kezelésében álló lé-

tesítmény rendbetételére, különös 

tekintettel a július 2-ai nemzet-

közi virágos versenyre. A trafó 

korábban tele volt ragasztgatva 

plakátokkal, melyek a festéket 

is leszedték. A Vanília&Gelarto 

előtti közterület, kis zöld sziget 

is új, kellemesebb, barátságosabb 

megjelenést kapott, a kártevők 

miatt kipusztult bukszusok he-

lyére is virágok kerültek, hiszen 

Nagykőrös, a Virágzó zöld város 

az ország szívében.  HT/LV

VÁROSSZÉPÍTÉSÚJABB NAGYSZABÁSÚ FEJLESZTÉS 
Nagykőrösön: Hamarosan megkezdődik 
a Bárány úti lakótelep burkolatfelújítása

A kiemelt városi beruházás elő-

segítése érdekében szakszerű és 

gyors közreműködéssel elkez-

dődtek a Bárány úti lakótelep 

rendkívüli parkfenntartási mun-

kálatai, prioritási sorrendben, a 

Polgármesteri Hivatal munka-

társaival egyeztetett módon, a 

terület előkészítése és terepren-

dezés érdekében. 

 Ahogyan arról lapunk beszá-

molt, megújulnak a Bárány úti 

lakótelep útjai és járdaszakaszai. A 

Bárány úti lakótelep építése (1975-

1978) során került kialakításra az 

úthálózat, azóta nagyobb léptékű 

felújítás nem történt, csupán a 

kátyúzási munkálatokat végezték 

el a területen. Most végre lehető-

ség van a nagyszabású felújítások-

ra.

Nagykőrös Város Önkor-

mány zata sikeresen pályázott a 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

„Önkormányzati tulajdonú bel-

területi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítésének, felújításá-

nak és korszerűsítésének támoga-

tására gazdaságfejlesztési céllal” 

kiírásra. 

A nyertes projektnek köszön-

hetően, a lakótelep és gazdasági 

környezetének 6 jól elkülöníthető 

utcarésze – amelyek országos főút-

hoz (4601 j.) kapcsolódó gyűjtő 

út és ezekhez közvetlen kapcso-

lódó útszakasz – kerülhet teljes 

bur ko lat cserével felújításra, a 

leg rosszabb és legforgalmasabb 

ál la po tú járdaszakaszok kor sze-

rű sítésével együtt. A vízelvezetés, 

a jelzőtáblák, a forgalomtechnika 

megújítása a biztonságérzetet nö-

ve li és a lakókörnyezet jelentős ja-

vu lá sát eredményezi. Az előkészí-

tő munkálatok fakivágást tettek 

indokolttá, az eltávolított fák pót-

lása minden esetben megtörténik 

a beruházás megvalósulását kö-

vetően.  Lőrinczy Veronika
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Hirdetés Hirdetés

Szakmai dicséretet kaptak tûzoltóink

A májusi szakbizottsági ülésen 
részt vett Petrányi Sándor tűz-
oltó őrnagy, a Ceglédi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság vezetője 
is, aki megköszönte a Nagykő-
rösi Önkormányzati Tűzoltóság 
dolgozóinak munkáját, valamint 
a helyi önkormányzat támoga-
tását. Mint mondta, a nagykő-
rösi tűzoltók munkájára nagy 
szükség van. Petrányi Sándor 
a bizottsági ülésre beterjesztette 
a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság éves beszámolóját 
is a tavalyi évvel kapcsolatban, 
melyet egyhangú igennel fogad-
tak el a bizottság ülésén. 

„A 2018-as év kapcsán meg 
kell köszönnöm a tagoknak, tűz-
oltóknak a munkáját, a helyi 

önkormányzatnak, hogy lehető-
vé teszik a működést. A Nagykő-
rösi Önkormányzati Tűzoltóság 
nagyban elősegíti a mi munkán-
kat. Akkor kell csak Nagykőrösre, 
Kocsérra, Nyársapátra jönnünk, 
ha egy bonyolultabb esettel állunk 
szemben, illetve, ha hatósági in-
tézkedésre is szükség van. A nagy-
kőrösi kollégáknak köszönhetően 
minél gyorsabb intézkedésekre 
kerülhet sor. Főként gyakorlatok 
idején találkozunk egymással. 
Látszik, hogy Nagykőrös egy fej-
lődő város, így a nagykőrösi üze-
mekbe, létesítményekbe jövünk 
közös gyakorlatokra, hogy meg-
ismerjük az egyes helyszíneket és, 
hogy összeszokjon a két állomány. 
Szerencsére a tavalyi évben „ha-

talmas” esemény nem történt 
Nagykőrösön, az azonban igaz, 
hogy minden érintettnek a legna-
gyobb probléma a saját tűzesete, 
vagy balesete. Tavaly átlagos évet 
zártunk.”

Nagy Balázs bizottsági elnök 
megköszönte a Ceglédi Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság ve-
zetőjének azt, amit ők Nagykő-
rösért tettek, illetve tesznek.

LV
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Nagyon nagy izgalommal vár-
ták az óvodásaink a hétfői na-
pot, ugyanis rendőrbácsik, 
rend őr ku tya látogatott el az 
óvo dánk ba.

Dudás Balázs szüleinek - 
Gyuris Franciska és Dudás Pál 
- hála tartalmas, sok ismeretet és 
izgalmat adó napot élhettek át a 
gyermekek.

Rendőrkutya bemutatót lát-
hattak az óvodások, és maguk 
is kipróbálhatták, milyen erős 
egy kutya – hiszen a kötélhúzás-
ban le győz te a fiúkat és lányo-
kat egya ránt. Láthattuk, hogyan 
enge del mes kedik gazdájának a 
jól nevelt németjuhász, milyen 

hűen és szorgalmasan teljesíti 
gaz di ja minden kérését.

Majd később a kerékpáros 
és a gyalogos közlekedéssel is-
merkedhettünk meg, illetve azt 
is megtanulhattuk, hogy milyen 
biztonsági felszerelések szüksé-
gesek egy kerékpárra, hogy bal-
esetmentes utunk legyen. 

A nap zárásaként, sok kis-
gyermek tenyeréről készült 
lenyomat. Csillogó szemekkel 
várták, hogyan bukkan elő az 
ezüstpor segítségével a kis tenye-
rük a fólián.

Öröm volt nézni az óvo-
dások szemét, a másnap elké-
szített rajzaikat, hallani okos 

hozzászólásaikat, kérdéseiket. 
Láthatták, hogy a rendőrök-
től nem kell félni, azért végzik 
szolgálatukat, hogy segítsenek 
nekünk. Gyerekszájjal: “meg-
védjenek bennünket”.

 Köszönjük a rendőrök, a 
rendőrkutya és a segítő szülők 
támogató munkáját: 

Kishalmi Tibor rendőr – Al-
ezredes rendészeti osztályveze-

tő; Fehér Richárd rendőr – Fő-
törzsőrmester kutyás rendőr; 
Akela rendőrkutya; Márton Gá-
bor rendőr – Főtörzsőrmester 
körzeti megbízott; Dudás Pál 
rendőr – Törzsőrmester bűnügyi 
technikus; Maczej Ferenc ren-
dőr – Főtörzsőrmester baleseti 
helyszínelő; Gyuris Franciska

Nagykőrösi Városi Óvoda 
Batthyány úti óvodásai

Nemzeti Légió néven újjáala-

kul a Magyar Gárda – jelentette 

be a Mi Hazánk Mozgalom el-

nöke. Toroczkai László hangsú-

lyozta: ugyan a Nemzeti Légió 

nem a korábban betiltott Ma-

gyar Gárda jogutódja, 

de eszmeiségének és 

szellemiségének örö-

köse.

„A Jobbik pedig el-

árulta az általa létreho-

zott Magyar Gárdát” 

– erről beszélt a Mi 

Hazánk elnöke, ami-

kor hivatalosan is beje-

lentette, hogy Nemzeti 

Légió néven újjáalakul 

a Magyar Gárda. To-

roczkai Lász ló kiemel-

te, hogy az egyesületi 

bejegyzés alatt álló 

szervezet célja alapvetően a hon-

védelmi alapismeretek oktatása, 

a katonai hagyományok ápolása, 

illetve katasztrófahelyzetekben 

az élet- és vagyonvédelem. Mint 

mondta, az elmúlt években sú-

lyosbodtak azok a tényezők, 

amelyek korábban a Magyar 

Gárda megalakulásához vezet-

tek.

Megkérdeztük a Jobbik frak-

cióvezető-helyettesét, hogy mit 

szólnak a Mi Hazánk Mozga-

lom lépéséhez és mit gondolnak 

arról, hogy Toroczkai László 

szerint a párt elárulta a Magyar 

Gárdát. Jakab Péter azonban 

minden kérdésünket hárította.

 HírTV

Izgalom, érdeklôdés, sok-sok 
kíváncsi tekintet

Rendôrbácsik látogattak el az óvodánkba

Nemzeti Légió néven újjáalakul a Magyar Gárda
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Jók a nagykôrösi rendôrségi mutatók
A májusi szakbizottsági ülé-

sen részt vett Ambrus Zoltán 

ezredes, a Nagykőrösi Ren-

dőrkapitányság vezetője, aki a 

rendőrség tavaly végzett mun-

kájával kapcsolatban kiemel-

te, hogy összességében az is-

mertté vált bűncselekmények 

száma folyamatosan csökken. 

Több közterületen elkövetett 

bűncselekmény volt 2018-

ban, mint az előző évben. 

Gyakoribb volt a szórako-

zóhelyek környékén ittasan 

elkövetett utcai verekedés, és 

az otthoni konfliktusok utcai 

lerendezése. 

A rendőrkapitány kiemel-

te, hogy ők mindent megtesz-

nek an nak érdekében, hogy 

a lakosság biztonságérzetét 

növeljék, így nagy hangsúlyt 

fektetnek a meg előzésre is, en-

nek köszön he tő, hogy a felde-

rítés jó szinten van, 70 %-os az 

eredményessé gi mutató. Amb-

rus Zoltán el mond ta, hogy 

az elmúlt időszak ban nagy 

volt a fluktuáció a kapitány-

ságon, mert a rendőrök sok 

esetben kérték áthelyezésüket 

más kapitányságok területére. 

A Bűnügyi Osztály szakem-

berállománya 60 %-ban ki-

cserélődött. 

„Mindezek ellenére azt tu-

dom nyugodt szívvel ígérni, 

hogy idén sem leszünk rosz-

szabbak, mint a tavalyi év-

ben! Azt gondolom, hogy a 

nagykőrösi önkormányzat- 

polgárőrség- me ző őrök- bí-

róság- ügyészség- ren dőr ség 

együttműködése pél da értékű, 

és ez mindenképpen át se gít 

bennünket a nehézségeken.” 

– mondta el Ambrus Zoltán 

ezredes.

 A Nagykőrösi Rendőrka-

pitányság szakmai beszámo-

lóját Nagykőrös Város Ön-

kormányzat Jogi, Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottsága 

egyhangú igen szavazattal fo-

gadta el. Lőrinczy Veronika

Hirdetés

„Színek és hangulatok 
a vásznon”

Szőke Lászlóné Csomor Eszter csodálatos alkotásait hozta el 
nekünk 2019. május 15-én.

A kiállításmegnyitó számunkra is kiemelten fontos volt, mivel 
abban a megtiszteltetésben lehetett részünk, hogy a festőművész 
hölgy első kiállításának helyszínéül a Rácz József Galériát válasz-
totta. 

A kiállítás megtekinthető 2019. június 14-ig.
 Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

Hirdetés
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„EZT SZERETJÜK CSINÁLNI”
MEGNYITOTT A TERMELÔI TEJTERMÉKEK BOLTJA!

Május 17-én megnyitotta pa vi-
lon ját BALOGH AND RÁS NÉ. 
A TERMELŐI TEJ TER MÉ-
KEK BOLTJA várja min den 
kedves vásárlóját az új nagy-
kő rö si piaccsarnokban. Ba logh 
Andrásné nagykőrösi kis ter me-
lő lapunknak elmondta:

„1972 óta foglalkozok ezzel, 
voltak kisebb kihagyások, de 
végül visszatértünk ehhez, ál-
la to kat vettünk, kecskét, birkát, 
tehenet és visszatértünk a tej-

ter mé kek hez. Ezt szeretjük csi-
nál ni.”

A nagyon széles választék kö-
zött megtalálható: nagyon friss 
te hén tú ró, tejföl, juhtúró, friss 
kecs ke tej, tehéntej, joghurtok, 
min den megtalálható Balogh 
And rás né pavilonjában, aki hoz-
zá tet te: „még mozzarellát is csi-
ná lunk.”  

Térjenek be Önök is az új 
nagy kő rö si piaccsarnokba!

Horváth Tibor

Fontos, „hatpontos” győzelem
a Szentendre ellen

Igen fontos hazai mérkőzést nyert meg 

a Kinizsi SE csapata május 19-én a 

Szentendre VSE ellen. A szurkolók 1:0-

ás győzelemhez segítették a nagykőrösi 

labdarúgókat, melyre nagyon nagy 

szükség is volt. A győztes  gólt Halasi Ká-

roly az 54. percben szerezte. A mérkőzés 

harcosságát jelzi, hogy a Kinizsi labdarú-

gói közül négyen is sárga lapot kaptak. 

Ezzel a győzelemmel a Kinizsi bezsebelt 

3 pontot, és a 11. helyre jutott előbbre 

a tabellán, összesen 32 pontot szereztek 

eddig. Még két mérkőzésük van hátra a 

kőrösi legényeknek, május 25-én Felsőpa-

konyra utaznak, majd jön az utolsó hazai, 

a Százhalombattai LK ellen, június 2-án. 

Szükség lesz a szurkolásra ismét! 

Hajrá Kinizsi! Hajrá Nagykőrös!
LV

Fotó: Fehér Norbert
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A békés és demokratikus Európát említette 
a Munkáspárt fő célkitűzésének hétfői buda-
pesti kampánynyitójukon, Thürmer Gyula 
elnök, aki az illegális bevándorlás megállítá-
sát, a nemzeti önállóság védelmét és a nem-
zetek Európájának megteremtését ígérte.

A Munkáspártot, az egyetlen baloldali 
nemzeti ellenzéki pártnak nevezve arról 
beszélt: Európa falai omladoznak, új mód-
szerekre, új megközelítésekre, programokra 
van szükség, pártja ezért lép saját alternatí-

vát kínálva a választók 
elé.

Mi olyan Európát, 
olyan Európai Uniót 
akarunk, ami a mi 
érdekeinket szolgálja 
– jelentette ki, hang-
súlyozva, „a Demok-
ratikus Koalíciótól és 
más liberális erőktől” 
eltérően elutasítják 
az Európai Egyesült 
Államok gondolatát, 
akárcsak az illegális 
bevándorlást.

Mi azt akarjuk, 
hogy magyarul be-

szél hessünk, magyarul élhessünk, magya-
rul gondolkodhassunk – fogalmazott, 
hang sú lyoz va, hogy ha nem fékezik meg, 
a be ván dor lás következménye lesz a bérek 
csök ke né se.

A béke fontosságáról szólva Thürmer 
Gyula kijelentette, „Európa rohan a hábo-
rú, a konfliktusok felé”.

Kiemelte: Oroszországgal békében és 
együttműködésben kell élni.

 MTI/hirado.hu

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!

Thürmer Gyula: Európa rohan 
a háború, a konfliktusok felé

Kép forrása: Thürmer Gyula facebook oldala

JUNIOR DIÁKOLIMPIA: 
HAJDÚ ESZTER ARANYÉRMES

 Igen távoli helyszínen, a Nagykanizsa közelé-
ben lévő Kaszón rendezték meg a 2018/19-es 
tanév diákolimpiai döntőjét a junior kor-
osztály részére. A nagykőrösiek közül ket-
ten vállalták a hosszú utazást, megérte, mert 
mindketten éremmel térhettek haza. Hajdú 
Eszter az 57-kg-os súlycsoportban nem talált 
legyőzőre, így az első helyen zárt, míg Kovács 
Nóra a dobogó harmadik fokára állhatott fel 
a 48-kg-os súlycsoportban. Hajdú Eszter, a 
Kecskeméti Református Gimnázium tanulója, 
testnevelője Csizmadia Szabolcs, míg Kovács 
Nóra, az Arany János Református Gimnázium 
diákja, testnevelője Palainé Zubány Anna. Az 
előttünk álló hétvégén egy kisebb verseny kö-
vetkezik ugyanezen a helyszínen, míg Kochan 
József a szlovéniai Celje városába utazik felnőtt 
Európa Kupa viadalra, ahol egy pontszerző he-
lyezés nagyon szép eredménynek számítana.

KŐRÖS JUDO SE
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Amikor szakmáját kezdte, még 

15-en voltak Nagykőrösön ko-

vácsmesterek. Mára Ő maradt 

egyedül. Tiszteletreméltó, cso-

dálatos iparos Juhász István, 

akinek kezében új életre kel a 

fém. 40 éve a Nagykőrös és Vi-

déke Ipartestület tagja, ezen 

alkalomból kitüntetést vehe-

tett át a közelmúltban. Juhász 

úr úgy vallja, hogy „valahová 

tartozni kell”, ezért lépett be az 

ipartestületbe, és azóta is aktív 

tagja a szervezetnek. 

 „Régen rengeteg iparos volt, 

most már egyre kevesebben 

vagyunk sajnos. Mikor jó 40 

éve kezdtem, rengeteg kovács 

volt, azt sem tudtuk, hogyan 

élünk meg, de a jó mestermun-

kára mindig van igény! Mára 

egyedül maradtam Nagykőrö-

sön kovácsként. Régen lovakat 

patkoltunk, akkor arra volt 

nagy kereslet. Rengeteg ló volt 

a városban és környékén, ma 

már sajnos egyre kevesebb. 

Ahogyan láthatja, most már 

nem csak lovat patkolok, kör-

mölök, hanem például után-

futó alá fédereket készítek, no 

meg hintóalkatrészeket is. La-

kossági szolgáltatásokat vég-

zek, javítok is, ha szükséges. 

Rendszeresen keresnek meg a 

város és a környékbeli lakók 

is, akiknek örömmel készítek 

kovácsolt munkákat. Szere-

tem a szakmám, hamarosan 

nyugdíjas leszek, de azt terve-

zem, hogy továbbra is dolgoz-

ni fogok, amíg csak bírom!”- 

meséli a mindig bőbeszédű, 

mosolygós kovácsmester, Ju-

hász István.

Közben dolgozik, megmu-

tatja, hogyan kell lándzsát és 

egyéb formákat készíteni, ko-

vácsolni. Beindul a „kohó” és a 

lábbal hajtott „kalapács”. Ámu-

latra méltóan dolgozik Juhász 

úr, ereje teljében varázsolja 

meg a vasat. Csodás mesterség, 

csodás mester, ezen gondolko-

dom közben.

Juhász István mesél a múlt-

ról és a családról is: „1970-től 

1979-ig Nagykőrösön tanul-

tam a szakmát Szarka Gyula 

kovácsmestertől, utána két 

évig katona voltam Cegléden. 

Fiatal éveimet meghatározta a 

kézilabdázás, a katonaság ideje 

alatt is rendszeresen sportol-

tam. A leszerelés után egykori 

mesteremtől béreltem mű-

helyt, később vásároltam egy 

telket a Kazinczy utcában, aho-

vá felépítettem a kovácsműhe-

lyemet, azóta is ott dolgozom. 

1977-ben mestervizsgát tettem 

Budapesten. 1980-ban meg-

nősültem és a műhely mellett 

elkezdtünk építkezni. Két fiam 

született, ők más szakmát vá-

lasztottak maguknak. A na-

gyobbik gyermekem Endre, 

Kecskeméten a NAV-nál felde-

rítési osztályvezető, a kisebbik 

fiam Nándor, a Nagykőrösi 

Arany János Kulturális Köz-

pont igazgatóhelyettese. Kettő 

fiú unokám van, ők jelentik a 

legtöbb örömet a mindenna-

pokban. 

Innen is sok szeretettel 

üdvözöljük Őt, és kívánunk 

további jó erőt, egészséget!

Video, és képek Juhász István 

mesterségéről a Nagykőrös-

MA facebook oldalán!

Lőrinczy Veronika

KŐRÖSI IPAROSOK III. RÉSZ
JUHÁSZ ISTVÁN, A KOVÁCSMESTER

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
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GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. május 20-tól 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

2019. május 27-től 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel.: 53/552-134

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. május 26-27-én

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6., 

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

2019. június 1-2-án

DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32. 

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

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

Nagykőrös, virágzó város

Fotó:-szi-
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2019. május 26. 

16 óra  Undipofi k (színes, szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, kalandfi lm)
18 óra  Pokémon – Pikachu, a detektív (színes, szinkronizált, japán-amerikai kalandfi lm, 

családi animációs fi lm)
20 óra  Aladdin (színes, szinkronizált, amerikai fantasy, családi kalandfi lm)

2019. május 27.; 28. 

16 óra  Aladdin (színes, szinkronizált, amerikai fantasy, családi kalandfi lm)
18 óra  Pokémon – Pikachu, a detektív (színes, szinkronizált, japán-amerikai kalandfi lm, 

családi animációs fi lm)
20 óra  Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány (színes, szinkronizált amerikai krimi, 

thriller, életrajzi fi lm)

2019. május 30. 

20 óra  Aladdin (színes, szinkronizált, amerikai fantasy, családi kalandfi lm)

2019. május 31.; június 1.; 2.

14 óra  Undipofi k (színes, szinkronizált, amerikai animációs vígjáték, kalandfi lm)

16 óra  Pokémon – Pikachu, a detektív (színes, szinkronizált, japán-amerikai kalandfi lm, 
családi animációs fi lm)

18 óra  Aladdin (színes, szinkronizált, amerikai fantasy, családi kalandfi lm)
20 óra  Két lépés távolság (színes, szinkronizált, amerikai romantikus dráma)

2019. június 3.; 4.

14 óra  Egon Schiele: a halál és a lányka (színes, feliratos, osztrák-luxem burgi életrajzi 

fi lm)
16 óra  Aladdin (színes, szinkronizált, amerikai fantasy, családi kalandfi lm)
18 óra  A vörös ügynök (színes, feliratos, angol életrajzi dráma, thriller)
20 óra  Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány 

(színes, szinkronizált amerikai krimi, thriller, életrajzi fi lm)

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

a facebook.com/korosartmozi webcím alatt! 

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu 

M O Z I M Ű S O R

Szerintem…

Fekete János és neje, Virág: Ceg lé diek vagyunk, 
de rend sze resen járunk a nagykőrösi ren dez-
vé nyek re, mindig nagyon színvonalasak, nagy 
ked ven cünk az Arany-Napok, de a kul tu rá lis 
központon belül több ször is részt vettünk már 
kon cer te ken, előadásokon. Most konkrétan a vi-
rágvásárra ér kez tünk, mivel nagy kerttel ren del-
ke zünk otthon, szeretjük a virágokat, és gyakran 
ker tész ke dünk. Mindig nagyon vár juk a nagykő-
rösi virágvásárt, többféle virágot sikerült vá sá rol-
nunk, mint például mus kát lit vagy margarétát… 

Koroknai Nóra: A Szent György Napi Forgatag 
és Vi rág vásárra is mindig jövünk a csa lá dom-
mal, én nagyon szeretem a szép virágokat, ott-
hon is vannak, anyával gyakran kertészkedünk, 
szoktam neki segíteni. Délután is kint leszünk, 
bízom a jó időben, mert délután mazsorett fel-
lépésem lesz, amire nagyon készülök. 

Komonyi Nikoletta Erika: Nagykőrösiek va-
gyunk a családommal, nagyon szeretem a 
virágokat, tavaly is voltunk a virágvásárban, 
idén is nagyon vártuk már. Szeretek a szép 
virágokban gyönyörködni, otthon is sok van. 
Várom a délutáni koncerteket is.  

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:

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke sze-

rint, ha Európa sikeres akar lenni, csak egy 

út lehetséges: az európai népek még szoro-

sabb együttműködése, az Európai Egyesült 

Államok ügye.

Gyurcsány Ferenc Kecskeméten, az Európa, 

maradunk! című választási fórumon, mintegy 

kétszázötven ember előtt úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor „Soros-Brüsszel-menekültek 

szentháromságában” nem értelmezhető a vi-

lág és Magyarország összes problémája, ezért 

a fontos ügyek jelentős részéből a választópol-

gárok rendre kimaradnak.

A pártelnök fontosnak nevezte, hogy a május 

végi választás után az Európai Parlament 21 ma-

gyarországi képviselője között jelentős számban 

legyenek elkötelezett Európa-pártiak. (…)

Gyurcsány Ferenc azt mondta: végignéz-

ve az ellenzéki pártok sorát, a DK az egyetlen, 

amely az elmúlt nyolc-kilenc évben „soha 

egyetlen egy politikai irányváltást nem hajtott 

végre”. Alakulásuk óta nem hezitálnak, meg-

győződésük mellett mindig kitartanak, poli-

tikai irányvonaluk kiszámítható és egységes – 

tette hozzá. ( MTI)

GYURCSÁNY: 

AZ EURÓPAI 

EGYESÜLT ÁLLAMOK 

AZ EGYETLEN ÚT
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Hirdetés

„Hej, Vargáné káposztát főz”… 
gasztronómiai kalandozás Erdélyben

A Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépisko-

la és Kollégium 40 fős diákcsapata 

2019 tavaszán 5 napos kirándu-

láson vett részt a Határtalanul! 

program keretében. A projekt 

témája: gasztronómiai kalando-

zás Erdélyben. Ennek jegyében 

több erdélyi ételt (erdélyi rakott 

káposzta, pánkó, kürtőskalács, 

kalotaszegi bográcsos, mics) meg-

kóstolhattunk, és részt vehettünk 

azok elkészítésében is. Partneris-

kolánk, a Kolozsvári Református 

Kollégium nevében Nagy Tibor 

Sándor igazgató úr nagy szeretet-

tel fogadott bennünket. Bemutatta 

az iskolát, mesélt a történetéről és 

Kolozsvár múltjáról is. Nagy örö-

münkre, az erdélyi diákokkal 

közösen részt vehettünk egy is-

tentiszteleten is a templomukban. 

Az út során megkoszorúztuk Nagy-

váradon Szent László király szob-

rát. Sétáltunk a Körös és a Szamos 

partján, megismertük Kolozsvár 

bel vá rosát, meglátogattuk Mérán 

a bivalymúzeumot, Tordán a sóbá-

nyát. Túráztunk a Havasrekettyei 
vízesésnél és a Tordai hasadéknál, 
ezen kívül Torockón nemcsak a 
Székelykő lábánál jártunk, hanem 
meg is másztuk azt. Sztánán lova-
goltunk és íjászkodtunk. Déva várát 
pedig izgalmas úton ki gyalogosan, 
ki pedig felvonóval közelítette meg. 

2019. június 17-én szeretettel 
várjuk a kolozsvári iskola diákjait 
Nagykőrös városába. Több közös 
programmal készülünk. Remél-
jük, ők is olyan jól fogják érez-
ni magukat nálunk, mint mi az 
5 nap során Erdélyben.

 A Toldi iskola kísérő tanárai 
és résztvevő diákjai nevében:

Bori Beáta tanárnő 
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 A Kőrös Judo SE versenyzőinek 
egy része ismét a tatamin töltött 
egy hétvégét. Kecskeméten, a 
Mercedes-Benz Kosárakadémia 
impozáns csarnokában rendez-
ték meg a 2018/2019-es tanév 
Országos Diákolimpia döntőjét 
az ifjúsági korcsoport részére. 
Lány 70 kg-os súlycsoportban 
Godó Zsófia magabiztosan me-
netelt a döntőig, ahol szintén 
magabiztosan nyert, így diáko-
limpiai bajnok címmel térhetett 

haza. Zsófi az Arany János Re-
formátus Gimnázium 10. osztá-
lyos tanulója. Testnevelő tanára 
Dr. Fülöp Tiborné. Kovács Nóra 
nagyon kellemes meglepetéssel 
bronzérmet szerzett súlycso-
portjában. Nóri élete első tétver-
senyén szerepelt, szigorú edzés-
munkájának eredménye, hogy 
dobogóra állhatott. Az ifjúsági 
fiúk eredményéről sajnos nem 
számolhatunk be, mert ezen a 
napon különböző okok miatt 

senki sem vállalta a versenyzést. 
Másnap szintén ugyanezen a 
helyszínen, a 10 év alatti korcso-
port részére küzdelmi vetélkedőt 
rendeztek, melynek elsődleges 
célja nem az eredmények eléré-
se volt, hanem a versenyszerű 
küzdelmek légkörének meg-
ismerése. A kőrösiek remekül 
helytálltak, és már most látszik, 
hogy egy igen tehetséges kis gár-
da bontogatja szárnyait. A csa-
pat tagjai voltak: Török Laura, 
Surányi Levente, Margit Zsom-
bor, Margit Levente, Surin Se-
bestyén, Sáfár Maximilián, Pet-
rák Norbert, Sallai Gergő, Tóth 
Milán, Cseh Dominik, Zsarnai 
Máté. Az egyesület híreihez tar-
tozik még, hogy Hajdú Eszter 
az ausztriai Zeltweg városában 
versenyzett két korosztályban is. 
A 21 év alattiak mezőnyében 
bronz érmet szerzett, míg a fel-
nőttek között-meglepetésre, de 
megérdemelten- az első helyen 
végzett. Eszter a két korcsoport-
ban 8 igen kemény küzdelmet 
vívott meg, melyek közül csak két 
esetben szenvedett szoros veresé-
get.  Kőrös Judo SE

Godó Zsófia Diákolimpiai Bajnok! 
Most a lányok jeleskedtek

ÁLLÁST KÍNÁL

Nagykőrösi Rehabilitációs 
Szakkórház és Rendelőin-

tézet állást hirdet
textilraktáros és varrónő
munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: 

textilraktáros, valamint 
varrónői feladatok ellátása

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. június 5. 

A pályázati kiírással 
kapcsolatban további 

információt 
Csépleő Viktória ápolási 
igazgatótól kérhetnek, 

tel.: 53/ 351-761, 
e-mail: 

nkkorh@gmail.com

A pályázat benyújtásának 
módja: Postai úton, a 

pályázatnak a Nagykőrösi 
Rehabilitációs Szakkórház 
és Rendelőintézet címére 
történő megküldésével 

(2750 Nagykőrös, Fáskert 
u. 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázatban 
szereplő azonosító szá-

mot: 52-57/2019, valamint 
a munkakör megnevezé-

sét: textilraktáros, varrónő 

Dr. Tóth Bertalan MSZP el-
nök, aki talán a leglelkesebb 
olvasója az országos pártelnö-
kök közül lapunknak, kifogást 
nyújtott be az Önkormányzati 
Hírek 15-19. lapszámai ellen, 
melynek a Pest Megyei Terü-
leti Választási Bizottság NEM 
ADOTT HELYT, AZT ELUTA-
SÍTOTTA. 

Csak hogy világosan lássunk, 
most mivel volt baja az MSZP el-
nökének, például azzal a cikkel, 
hogy „Egyetértünk Salvinivel: 
Európa határait meg kell védeni 
a migránsinvázióval szemben.” 
Vagy említhetnénk, „A voksolás 
igazi tétje, hogy lesz-e európai 
jövő” című cikket, mely mind 
szerepeltek az MSZP kifogásá-
ban. A Területi Választási Bi-
zottság érdemi vizsgálat nél-

kül elutasította az MSZP által 
benyújtott kifogásokat. Ezt 
követően az MSZP továbbvitte 
az ügyet a Nemzeti Választási 
Bizottsághoz. Itt is elbuktak 
azonban, 9 igen és 3 nem ará-
nyában elkaszálták az MSZP 
fellebbezését.

A Nemzeti Választási Bizott-
ság végül – helybenhagyva a Pest 
Megyei Területi Választási Bizott-
ság döntését – nem állapította 
meg a jogsértést. Azt írták töb-
bek között: „… A JOGSÉRTÉS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA NINCS 
MÓD”.

A LÉNYEG: MINDKÉT 

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

ELKASZÁLTA AZ MSZP 

KIFOGÁSÁT!
Horváth Tibor

ELUTASÍTOTTA AZ MSZP 

KIFOGÁSÁT A NEMZETI 

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG!

A Pest Megyei Területi Vá-
lasztási Bizottság a dr. Tóth 
Bertalan elnök által képvi-
selt Magyar Szocialista Párt 
(1073 Budapest, Erzsébet 
körút 40-42. fsz./ I-1., 01-
02-0000564, kozjog@mszp.
hu) által a „Nagykőrös Ön-
kormányzati Hírek” elne-
vezésű ingyenes informáci-
ós lap 2019. április 12-én, 
19-én, 26-án és május 3-án, 
XIV. évfolyam 15.; 16.; 17. 
illetve 18. számként kiadott 
példányai ellen benyúj-
tott kifogást megvizsgálva 
a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 
(a továbbiakban Ve.) 151. § 
(1) bekezdésében biztosított 
jogkörében a 2018. § (2) a)-
b) pontjai és a 152. § (1) be-
kezdése alapján a kifogásnak 
helyet ad, megállapítja, hogy 
a „Nagykőrös Önkormány-
zati Hírek” elnevezésű ingye-
nes információs lap a 2019. 
április 12-i, 2019. április 19-

i, 2019. április 26-i és 2019. 
május 3-i lapszámában meg-
jelentetett, a Fidesz-KDNP 
jelölő szervezetek, illetve a 
kormány EP választási kam-
pányáról tájékoztató, illetve 
azok támogatására buzdító 
cikkeivel és reklámanyagai-
val megsértette a Ve. 2. § (1) 
c) pontjában foglalt jelöltek 
és jelölő szervetek közötti 
esélyegyenlőség elvét.  
A TVB Nagykőrös Város 
Ön kor mányzat mé dia tar ta-
lom-  szolgáltatót a további 
jogsértéstől eltiltja, egy-
úttal kötelezi, hogy ezen 
határozat rendelkező részét 
a legközelebbi számban, a 
jogsértő közléshez hasonló 
módon tegye közzé.
A TVB a Ve. 152. § (2)-(3) 
bekezdése alapján 200.000 
Ft bírságot szab ki Nagy-
kőrös Város Önkormányza-
tára. 

5/2019. TVB határozat, 
107/2019. NVB határozat
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Gyönyörû intézményeink is 
megkapták a virágcsomagokat

A héten minden nevező meg-

kapta a virágpalánta csoma-

gokat, melyeket a Virágos 

Nagykőrös pályázat keretében 

lehetett igényelni. Már most 

is csodaszépek, példásan gon-

dozottak iskoláink, óvodáink, 

bízzunk benne, hogy ezekkel a 

virágokkal még szebb díszben 

pompáznak majd. Idén össze-

sen 120 pályázó van, köz tük 

több vállalkozás, és ren ge teg 

magánszemély, akik iga zán 

lázasan, kedvtelve, jó han gu-

lat ban készülnek a verseny-

re, gyö nyö rű virágpompába 

öl töz tet ve kertjeiket, háza-

ik utca front ját. Köszönjük a 

verseny ben indulók igazán pél-

dás hoz zá ál lá sát! Nélkülük nem 

jö he tett volna létre az a szép 

siker, hogy tavaly megnyerte 

Nagykőrös a Virágos Magyar-

ország versenyt, idén pedig 

nemzetközi színtéren is meg-

méretjük magunkat az Entente 

Florale Europe versenyen. 

Jó kertészkedést kívánunk 

a nevezőknek, és szép sikert 

az idei pályázaton!

LV


