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„Ma hajnalban a szovjet csapatok 

támadást indítottak fővárosunk ellen 

azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 

megdöntsék a törvényes magyar 

demokratikus kormányt.” – volt hall-

ható Nagy Imre 1956. november 4-i 

rádióbeszédében.

November 4-én 63 éve, hogy 

a szovjet csapatok elözönlötték Buda-

pestet és az ország számos nagyvárosát 

azzal a céllal, hogy leverjék a forradal-

mat. A Vörös Hadsereg támadását 

a forradalom hívei nem nézték tétlenül, 

de a túlerő leküzdhetetlennek bizonyult. A nyugat tétlenül nézte 

végig az eseményeket.

Emlékezzünk azokra ezen a napon is, akik a végsőkig kitartottak, akik 

az életüket áldozták a magára hagyott magyarság szabadságáért.

Tisztelettel hívunk és várunk minden 
megemlékezőt 2019. november 4-én 

17:00 órára a „Nagykőrösi Büszkeségponthoz”, 
a Barta Margit emlékműhöz. 

Emlékműsort adnak a Nagykőrösi Kossuth 
Lajos Általános Iskola tanulói.

Tiszteletadásunk a megemlékezés virágainak és mécseseinek 

elhelyezésével zárul.

Dr. Körtvélyesi Attila

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ SIKERES 

A KECSKEMÉTI ÚTI 

JÁRDAÉPÍTÉS!

Már a kerékpártárolók is a helyükre kerültek a Kecskeméti úti jár-

daépítéshez kapcsolódóan, a megszokott helyek mellett azonban új 

helyekre is kerültek, így a nagykőrösiek még több helyen tudják ké-

nyelmesen elhelyezni kerékpárjaikat. 

Folytatás lapunk 11. oldalán. 

Horváth Tibor

HAMAROSAN VÉGLEG HELYÉRE KERÜL 

A MEGSZÉPÜLT SZOBOR
Megújították a B. Tóth 
Ferenc szobrot, meg-
tisztították és a hibáit 
is javították, így most 
újszerű patinás lett. 
Mint azt Tényi And-
rás városi főépítésztől 
megtudtuk, az elmúlt 
héten föltisztították és 
az öntvényhibákat, re-
pedéseket pedig kijaví-
tották és a szobrot tel-
jesen helyreállították. 
„A szoborból kivésték 
a betont és megerősí-
tették a szobron belüli 
szerkezetet, rozsda-
mentes fém szerkezetet 
kapott, hogy ne korro-

dálódjon, kívülről pedig leszed-
ték a szmog és egyéb rárakódott 
szennyező anyagokat.” – fogal-

mazta meg lapunknak az eljárást 
Tényi András. 

 Horváth Tibor
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Gyász

Barkó Benő (1931)

Kiséri Eszter (1938)

Suba Lajosné sz. Tatai Éva Eszter (1931)

Mátrai Lászlóné sz. Tekes Eszter (1943)

Magyarországnak az az érdeke, 

hogy Törökország Szíria felé 

nyissa ki a kapukat a migránsok 

előtt – jelentette ki Orbán Vik-

tor miniszterelnök pénteken a 

Kossuth rádió Jó reggelt, Ma-

gyarország című műsorában.

Kifejtette: Törökországban 

több mint hárommillió migráns 

tartózkodik, és Recep Tayyip 

Erdogan török elnök bejelentet-

te, ha a világ nem vállal át a ter-

hekből, ha az Európai Unió nem 

ad pénzt, akkor ezeket az embe-

reket „kiengedi”. A migránsok 

vagy Szíria, vagy Európa felé 

mehetnek: ahhoz, hogy Szíria 

felé, vagyis hazafelé induljanak, 

katonailag stabilizálni kell az 

ottani területeket, „ha jól értem, 

ez történt most”, létrehoztak egy 

biztonsági zónát - mondta Or-

bán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta: 

ha azonban a törökök az Európa 

felé nyíló kaput nyitják ki, ak-

kor százezerszám fognak érkez-

ni migránsok Görögországba, 

majd a Balkánra, onnan pedig 

vagy a magyar, vagy a horvát ha-

tárhoz. „Az az elemi magyar ér-

dekünk, hogy ez ne következzen 

be, Röszkéből egy is elég volt” 

- fogalmazott Orbán Viktor, aki 

ezért javasolta azt is, hogy adja-

nak pénzt a törököknek a stabi-

lizált, elfoglalt területeken felépí-

tendő városokra.

A szíriai török offenzívát 

egyebekben úgy kommentál-

ta: miután az Egyesült Államok 

megállapodott a törökökkel, „ne-

künk itt külpolitikailag több ten-

nivalónk nincs”, egész egyszerűen 

egyet kell érteni a NATO két leg-

nagyobb haderejével. (…)    

A miniszterelnök a rádióin-

terjúban beszélt a gazdaságvé-

delmi akciótervről is, amelyről 

azt mondta: mivel „az európai 

gazdaság nem néz ki jól”, olyan 

magyar intézkedéseket kell 

hozni, amelyekkel az európai 

zavarok ellenére is magasan 

lehet tartani a magyar gazda-

ság teljesítményét, vagyis an-

nak az uniós átlagnál mindig 2 

százalékkal magasabbnak kell 

lennie.

Az egyik jelentős javaslatcso-

magot már el is fogadta a kor-

mány, ez a szakképzési rendszer 

korszerűsítésére vonatkozik, 

hogy egyre jobban felkészült fia-

talok álljanak a gazdaság rendel-

kezésére - közölte.

 (MTI)

Orbán Viktor miniszterelnök: 

„Röszkébôl egy is elég volt”

Földi László, Nagykőrös or-
szággyűlési képviselője fontos 
kérdésben interpellált az Or-
szággyűlésben, melyről saját 
facebook oldalán ezt írta: 

„A héten interpellációt in-
téztem az innovációért és tech-
nológiáért felelős miniszternek 
a közúti és vasúti fejlesztésekkel 
kapcsolatban. Schanda Tamás 
államtitkár úr válaszában el-
mondta, hogy a kormány célja, 
hogy a megyei jogú városok 
magas szintű úthálózattal le-

hessen elérni, az autópályák az 
országhatárokig eljussanak és 
bekapcsolódjanak a nemzetközi 
úthálózatba. A vasúti közleke-
dés tekintetében a cél, hogy 
a 100 ezer feletti települések 
vasúti pályahálózata a tele-
pülés és a főváros között 160 
km/h sebességű legyen, 100 
ezer alatti megyei jogú tele-
püléseknél pedig legalább 120 
km/h.”

Forrás: Földi László ország-
gyűlési képviselő facebook oldala

A vasúti közlekedés javításával 

kapcsolatban interpellált Földi László

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN
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Csodálatos portékákkal várják 
kedves vásárlóikat a nagykő-
rösi piacon az árusok, keres-
kedők, őstermelők! Hatalmas 
áruválaszték, földön járó árak, 

minőségi magyar termékek jel-
lemzik a kőrösi Piaccsarnokot. 
Kedvesen mosolygós, segítő-
kész eladók várják Önöket is 
nagy szeretettel! Most az őszi 

gyümölcsök, zöldségek és virá-
gok kínálata a legnagyobb! Vá-
logassanak Önök is kedvükre! 

A Nagykőrösi Piaccsarnok 
egyre népszerűbb, sokan ki-

járnak, hogy itt vegyék meg a 
konyhába valót, vagy egyenek 
egy jó lángost, egy finom sült 
kolbászt, hurkát. 

 Lőrinczy Veronika

Az október 13-i választás vi-

tathatatlan tényei között kap 

helyet, hogy László Ferenc he-

lyi MSZP elnöknek ismét nem 

sikerült győzni a körzetében, 

de hála a kompenzációs listá-

nak, újra a nagykőrösi képvi-

selő-testület tagja lehet, igaz 

immár lista 2-ről…

Nagy mutatvány nem 

lenne a dologban, immár a 

szóra sem érdemes kategó-

riába sorolhatnánk, hogy 

László Ferenc újra bukott az 

önkormányzati választáson 

körzetében, ha nem ő lenne 

az MSZP helyi szervezetének 

elnöke. De ő az elnök, még-

pedig 2002. óta. A 2002-es 

önkormányzati választáso-

kat követő ciklusban a kép-

viselő testület még több mint 

egy harmada volt MSZP-s. A 

választókörzetek felében az 

MSZP  győzött, két listás he-

lyet kaptak, ebből az egyikbe 

éppen László Ferenc ült be. 

Az elmúlt választások alatt 

pedig elérkeztünk oda, hogy 

2019-ben az MSZP önállóan 

már meg sem mérette magát. 

No persze, az összefogás volt 

az idei önkormányzati vá-

lasztás stratégiai csodafegy-

vere… Ami Nagykőrösön 

egyrészt besült, másrészt az 

MSZP-t nézve inkább fordít-

va sült el.

Igen, László Ferenc újra a 

képviselő-testületbe jutott, 

de mi is volt ennek az ára? 

Kapott egy lista 2. helyet az 

összefogásért cserébe. Az 

MSZP helyi szervezetének 

az elnöke lett a második, a 

Jobbik helyi szervezetének 

elnöke mögött a listán. Per-

sze, bárki mondhatja, hogy 

a Jobbik helyi elnöke volt a 

polgármester jelölt, neki jár a 

lista első hely. De ugye érzi, 

hogy ezzel nem sokat javított 

az MSZP helyi szervezetéről 

kialakuló képen, hiszen mi-

ért nem ők adták a polgár-

mester-jelöltet?

Sokféle válasz adható, ki-

nek-kinek a szája íze szerint, 

de a végeredményben min-

denképpen ott van, hogy 

László Ferenc az elnök, akinek 

gyakorlatilag egy lista máso-

dik helyet sikerült kiharcolni, 

ami az ő testületbe jutását biz-

tosíthatta… Ja, igen összefog-

tak, bocsánat…

De akkor miért van az, 

hogy a választások után Zág-

ráb Nándor rögtön a Jobbik 

helyi megerősödését kezdte 

el tolni? Mondjuk, ő a Jobbik 

helyi elnöke, és szó mi szó, a 

megyei közgyűlési listára a 

Jobbik több mint négyszer 

annyi szavazatot kapott a vá-

rosban, mint az MSZP. A léc 

nem volt túl magasan, hiszen 

a megyei közgyűlési listára 

292 szavazat érkezett Nagykő-

rösön az MSZP-re! Nem, nem 

egy választókörzetben, hanem 

összesen, az egész városban. 

Ezzel, ha rangsort állítunk az 

öt szervezetből, akire szavaz-

ni lehetett, stabilan ötödik. A 

szavazatok öt százalékát sem 

kapta meg… persze Pest me-

gyében sem, de Nagykőrösön 

a megyei átlag alá kerültek. 

Pedig egykor maga László Fe-

renc is ott ült a Pest megyei 

közgyűlésben, az október 13-i 

választáson nemhogy ő, de 

egyetlen MSZP-s sem került 

be.

A jó memóriájú, a köz-

ügyek iránt érdeklődő embe-

rek felidézhetik, néhány éve 

László Ferenc 3000, nem té-

vedés, háromezer nagykőrösi 

MSZP szavazóról beszélt, 

most mi ez a 292-es szám? Ez 

bizony a nagykőrösi összefo-

gás mellett elért MSZP ered-

mény. Ami azt mutatja nem 

csak a polgármester jelöltet 

adó Jobbik, de a Nagykőrö-

sön (legalábbis informáci-

ónk szerint) szervezettel sem 

rendelkező Momentum és 

DK is magasan verte a me-

gyei közgyűlési szavazatokat 

nézve az egykor szebb napo-

kat látott MSZP-t… 

Ha pedig ezt nézzük, nem 

csoda, ha valaki úgy látja 

László Ferenc jól járt az össze-

fogással, hiszen öt évre képvi-

selői széket kapott, az MSZP 

azonban finoman szólva sem 

ütötte meg a főnyereményt, 

és immár messze nem az el-

lenzéki vezető szerepért kell 

küzdjön a városban… Ma már 

csak kérdés: Mi lett volna, ha 

önállóan indulnak és minden 

körzetben van egy MSZP je-

lölt?

Mindeközben olvashatjuk 

Tóth Bertalannak, az MSZP 

elnökének választások utáni 

szavait „Az új korszak elkez-

dődött…” – és tényleg, de va-

jon mit tartogat ez Nagykőrö-

sön az MSZP-nek?

-sz-

Nagy, választási eredményelemzô (II.)
„Az új korszak elkezdôdött…”

– véleménycikk –

HATALMAS KÍNÁLAT A NAGYKŐRÖSI PIACON
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1956. OKTÓBER 23. – A SZABADSÁG NAPJA1956. OKTÓBER 23. – A SZABADSÁG NAPJA

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSVÁROSI MEGEMLÉKEZÉS

Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc évfordulója alkal-

mából 2019. október 23-án 10 

órától rendezték meg Nagy-

kőrösön az ünnepi megem-

lékezést a II. világháború és 

az 1956-os forradalom és sza-

badságharc áldozatainak em-

lékművénél. Ünnepi beszédet 

mondott Dr. Bertalan Péter, a 

VERITAS Történetkutató Inté-

zet tudományos főmunkatársa, 

ünnepi gondolataiból lapunk 16. 

oldalán idéztünk.  

Dr. Bertalan Péter, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa
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Ezt követően a Nagykőrösi 

Petőfi Sándor Általános Iskola 7. 

c és a 8. évfolyamos tanulóinak 

színvonalas műsora következett 

„Mit látott a falevél?” címmel. 

Közreműködött az iskola alsó és 

felső tagozatos énekkara és nép-

dal szakköre. Felkészítő pedagó-

gusok voltak: Varga Melinda, 

Barcsay Zsuzsanna, Hegedűs 

Károlyné, Marjainé Sebestyén 

Katalin, Tamás Zsuzsanna, Ki-

rály Miklósné, Szűcsné Zoboki 

Erzsébet.

Az ünnepség végén elhelyezték 

a kegyelet és megemlékezés vi-

rágait a Barta Margit, nagykő-

rösi ,56-os vértanú és az ,56-os 

forradalom és szabadságharc 

áldozatainak emlékművénél. 

 Tekintsék meg képgalérián-

kat az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook oldalán!

Beretvás Judit

A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola 7. c és a 8. évfolyamos tanulóinak 
színvonalas műsora

Az ünnepség végén elhelyezték a kegyelet és megemlékezés virágait
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Hirdetés

Nagykőrösön 

a Bárány utcai 

lakótelepen

 50 és 60 nm2-es 

erkélyes lakás eladó.

Tehermentes, 

babaváró és egyéb 

hitelek felvehetők rá. 

Tel: 06/20-958-3467

Hirdetés Hirdetés

Hirdetés

A Nagykőrösi Orosz-

lán Gyógy szer tár „Kiváló 

Gyógy szer tár 2019” elisme-

rés ben részesült, amelyet 

ok tó ber 8-án adtak át Buda-

pes ten a Magyar Kórházszö-

vet ség és a Medicina Fó-

rum kö zös szervezésében 

megrendezett XI. Medicina 

Konferencia keretében.

A díjat dr. Bányai Judit, az 

Oroszlán Gyógyszertár veze-

tője vette át.

Az átadott díjakról elismert 

szak emberekből álló szakmai 

és tudományos testületek át-

fogó szempontrendszer alap-

ján döntenek. 

A díjjal az egészségügy 

valamennyi területén te-

vékenykedő intézmények 

munkáját ismerik el. 

A díj odaítéléséről éven-

te egy alkalommal dönt a 

bizottság, kategóriánként 

mindössze egy intézmény 

kaphatja meg. Ezért is nagy 

dicsőség, hogy Magyarorszá-

gon városunk gyógyszertára 

vehette át ezt a kitüntetést.

A gyógyszertár kategóriá-

ban átadott „Kiváló Gyógy-

szertár” díjjal a zsűri elismer-

te az Oroszlán Gyógyszertár 

egészségügyben nyújtott ki-

emelkedő teljesítményét. 

A Nagykôrösi Oroszlán Gyógyszertár Kiváló 
Gyógyszertár 2019 díjat kapott az egészségügyben 

nyújtott kiemelkedô teljesítményéért
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A városi polgárőrség a rendőrség és a tűzoltóság mellett több 

intézménnyel, civil szervezettel működnek együtt. Az év köz-

ben 12 fős létszámúra bővült csapat nagy örömére az idei év-

ben egy Opel Astra H típusú szolgálati járművet is használatba 

vehetett, melyért nagyon hálásak az Országos Rendőr-főka-

pitányságnak, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak, az 

Országos Polgárőr Szövetségnek és a Pest Megyei Polgárőr 

Szövetségnek. A városi polgárőrség augusztus végéig 1463 óra 

szolgálatot adott, melynek során többek közt több illegális sze-

métlerakást sikerült megakadályozniuk.

Képünk az október végi vásárban szolgálatot teljesítő Pol-

gárőrök, és az új szolgálati autó a Cifrakertnél.

EREDMÉNYESEN MŰKÖDIK VÁROSUNKBAN 

A POLGÁRŐRSÉG

Dr. Ábrahám Tibor, a Jobb 

Nagykőrösért Egyesület 

elnöke nem tud abba bele-

törődni, hogy a „civil”, ám 

ellenzéki pártok jelöltje-

it tömörítő szervezetének 

minden jelöltje elbukott az 

októberi önkormányzati vá-

lasztásokon. A helyi Fidesz- 

KDNP minden jelöltje meg-

nyerte saját körzetét, és a 

polgármesterüket, Dr Czira 

Szabolcsot is nagy többség-

gel választották újra.

Valószínű, hogy ezen té-

nyek egyszerűen nem hagy-

ják nyugodni Dr Ábrahám 

Tibort, mert több helyen is 

a szavazatok újraszámlálását 

kéri. Teszi mindezt annak el-

lenére, hogy az egyesületének 

jelöltjei elfogadták a válasz-

tási eredményeket, nem fel-

lebbeztek, nem nyújtottak be 

kifogást, hanem gratuláltak a 

győzteseknek.

Sajnálatra méltó, hogy 

Dr Ábrahám Tibor bizo-

nyos „szavazókerületekben” 

akarja újraszámoltatni a 

szavazatokat, ugyanis a vá-

lasztási rendszer szerint ez a 

fogalom nem létezik. 

Van helyette azonban sza-

vazókör, vagy választókerü-

let. Így aztán végképp nem 

tudható, hogy hol is akarja 

Ábrahám újraszámoltatni a 

voksokat. 

Minden esetre a Pest Me-

gyei Területi Választási Bi-

zottság Ábrahám Tibor bead-

ványa után is helybenhagyta 

az október 13-i nagykőrösi 

választási eredményt. NEM 

írták elő a szavaztok újra-

számlálását. Idézem:

„A Pest Megyei Területi 

Választási Bizottság a Jobb 

Nagykőrösért képviseli dr. 

Ábrahám Tibor László által a 

Nagykőrösi Helyi Választási 

Bizottság 60/2019 (X.13.) sz. 

és 63/2019. (X.14.) sz. az 1. és 

a 4. sz. egyéni választókerüle-

tek eredményét megállapító 

határozatai ellen benyújtott 

fellebbezést megvizsgálva 

a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 

(a továbbiakban Ve.) 307/P. 

§ (2) bekezdés c) pontjában 

biztosított jogkörében a 231. 

§ (5) bekezdés a) pontja alap-

ján a HVB határozatát hely-

benhagyja.”

Az történt ugyanis, hogy 

a: „Jobb Nagykőrösért je-

lölőszervezet képviseletében 

dr. Ábrahám Tibor László 

2019. október 16-án felleb-

bezést nyújtott be az 1., 2., és 

7. szavazókerületben a kép-

viselőjelöltek újraszámolásá-

nak kezdeményezésére. Hi-

vatkozással a Ve. 241.§ -ában 

foglaltakra. Kezdeményezé-

sük alátámasztására előadták, 

hogy a választókerületekben 

magas volt az érvénytelen 

szavazatok száma, mely befo-

lyásolhatta a választási ered-

mény alakulását.”

Ennek ellenére Dr. Áb-

rahám képtelen elfogadni 

a választók akaratát, hiába 

fogadta el azt Zágráb Nán-

dor és társaik. Nem is értjük, 

hogy mi a baja. Miért ideges? 

Miért képtelen arra, hogy 

egyáltalán megfogalmazza 

azt, hogy mit akar újraszá-

moltatni? A saját delegáltjai, 

emberei (köztük Pintye Atti-

la Benedekné és Dávid Zsig-

mond) ott ültek a szavazó-

körökben. Ők nem észleltek 

kifogásolni valót? Ábrahám 

saját emberei fogadták el a 

választások végeredményét. 

Akkor most miért képtelen 

belenyugodni a vereségbe?

Ugyanis képtelen! Miután 

a Területi Választási Iroda 

nem volt hajlandó Ábrahám 

beadványát követően a szava-

zatok újraszámlálására, Ábra-

hám a Fővárosi Ítélőtáblához 

címzett bírósági felülvizsgálat 

iránti kérelmet nyújtott be.

Ábrahám Tibor tehát 

nem nyugszik… Nem tud-

ja elfogadni a nagykőrösiek 

akaratát. Nem tud úriem-

berként viselkedni. 

Lőrinczy Veronika

Dr. Ábrahám Tibor semmibe veszi 
a nagykôrösiek akaratát?!
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KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítő Verseny Nagykőrösön

45 éves a Nagykőrösi Kis István Népdalkör

Nagykőrös Város Önkor-

mányzata és a Nagykőrösi 

Arany János Kulturális Köz-

pont szervezésében rendez-

ték meg a KÓTA Aranypáva 

Népzenei Minősítő Versenyt 

és a Nagykőrösi Kis István 

Népdalkör 45 éves fennál-

lási évfordulóját ünnepelték 

2019. október 26-án, szom-

baton a Nagykőrösi Arany 

János Kulturális Központ 

színháztermében. 

Az ünnepi rendezvényt dr. 

Körtvélyesi Attila nyitotta 

meg.  

A népzenei minősítő ver-

seny résztvevői voltak: a 

Kecskeméti Pacsirta Nép-

dalkör; énekelt Halasi László 

Kecskemétről; Bársony Zsu-

zsanna citerával Kerekegy-

házáról; Borsó Virágocska 

Csoport a Nagykőrösi Petőfi 

Sándor Általános Iskolától; 

Kőrösi Csicsergők csoportja 

szintén a Nagykőrösi Petőfi 

Sándor Általános Iskolától; 

énekelt Tóth Szonja Nagy-

kőrösről; továbbá énekkel 

és citerával érkezett Gyetkó 

Réka Budapestről; valamint 

a Tavaszi szél Népdalkör Ke-

rekegyházáról; a Tiszavirág 

Daloskör Szolnokról; énekelt 

Faragó Barnabás Szolnokról; 

Vackor Népzenei Együttes 

Ceglédről; Szolnoki Népdal-

kör; Mühl Hanna citerával 

Nagykőrösről; Fehér Miklós 

citerával Tiszakécskéről; Si-

mon Györgyné Dobos Mária 

énekelt Kerekegyházáról. 

Az ünnepélyes eredmény-

hirdetésnél közreműködött 

a túrkevei Madarász Károly 

Népdalkör, Sebők Jánosné 

karnagy vezetésével. 

A zsűri elnöke volt: Dévai 

János népzenész, etnográ-

fus, Magyar Rádió (MR) 

népzenei szerkesztőségének 

nyugalmazott vezetője, Vass 

Lajos Népzenei Szövetség 

szakmai vezetője. 

A zsűri tagjai voltak: Dr. 

Alföldy- Boruss István Ma-

gyar Rádió nyugalmazott ze-

nei főszerkesztője; és Vadas 

László népzenész, a kecske-

méti Kodály iskola népzene 

tanára.

•  Arany minősítést kapott 

Halasi László Kecske-

métről és Fehér Miklós 

Tiszakécskéről.

•  Arany fokozatot kapott 

a nagykőrösi Kis István 

Népdalkör. 

•  Arany Páva minősítés-

ben részesült a Szolnoki 

Népdalkör.

A további eredmények 

a www.nagykoros.hu olda-

lon olvashatóak.

A rendezvény zárásaként a 

köszönet szavai következtek.

Kis Istvánné köszönetet 

mondott saját Népdalkö-

rének is az ólomkristály 

plakettért, melyet a tagok 

ajándékoztak számára, a Kis 

István Népdalkör fennállá-

sának 45 éves évfordulója 

alkalmából, nagy szeretet-

tel.  

A meghívott vendégek az 

ízletes ebédet a Kinizsi Étte-

remben fogyasztották el.

Dr. Körtvélyesi Attila a 

rendezvény után az alábbi 

bejegyzést tette az Önkor-

mányzati Hírek facebook 

oldalán: „Gratulálok a Kis 

István Népdalkörnek, Isten 

éltesse a népdalkör minden 

tagját erőben, egészségben, 

boldogságban! Élmény volt 

hallgatni és a színpadon lát-

ni őket! Köszönjük!” 

Tekintsék meg képgaléri-

ánkat az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook 

oldalán!

B eretvás Judit



9XIV. évfolyam, 44. szám • 2019. november 1.

Nagykőrös Város Önkormány-
zata is támogatta az Épített 
örökség pályázati kiírásból az 
Arany János Református Általá-
nos Iskola és Óvoda Kecskeméti 
úti épületének homlokzatfelújí-
tását. A munkálatok a vége felé 
közelednek, ahogyan képeinken 

is látható, remek minőségben, 
ragyogó színekkel végezték el a 
munkát a kivitelezők. Kívánjuk, 
hogy az iskola megújult épületét 
használják boldogságban- szere-
tetben a gyermekek, és a szülők 
egyaránt. Leljék benne örömü-
ket!  LV

Nagykőrösön forgatott az Itthon vagy stábja! 

Csodálatos kisfilm készült

Megújul az Arany 

János Református 

Általános Iskola épülete: 

Káprázatosan szép lesz!

Nézze meg ön is a Nagykőröst bemutató részt, 

melyet interneten itt tekinthet meg: 

https://mediaklikk.hu/video/itthon-vagy-2019-10-

25-i-adas

Ha televízióban szeretné megnézni ezt a szép 

kisfilmet, akkor az alábbi időpontokban megteheti:

November 1. – Péntek, 03:45 Duna World, 

11:35 m1, 16:35 m1

November 2. – Szombat, 03:35 Duna World, 

06:15 Duna World, 17:33 m1

November 3. – Vasárnap, 19:05 m1

November 4. – Hétfő, 03:45 Duna World, 

04:00 DUNA Televízió, 14:35 m1, 

18:30 Duna World

Kis István Népdalkör
A népdalkör 1974-ben alakult a népdalt, népi értéket, ha-
gyományokat kedvelő kör. Céljuk a népdal eredeti hangzás-
világának bemutatása, megőrzése. Elsősorban megyénk dal-
kincsét elevenítették föl s mutatták be, de a hosszú idő alatt 
az ország szinte valamennyi tájegységéről tanulnak nép-
dalokat. Műsorukat rendszeresen bemutatják iskolákban, 
óvodákban, városi rendezvényeken és a művelődési központ 
rendezvényein. Folyamatosan fellépnek a megye különböző 
településein, részt vesznek seregszemléken is. 

A Népdalkör vezetője: Kis Istvánné
A Népdalkör tagjai: 

 Angyal Ernőné
Bakonyi Lászlóné
Bársony Istvánné
Csapó Istvánné

Farkas József 
Gál Ferencné
Godó István

Hasúr Dénesné
Jani Ferencné
Károly István

Kovács Sándor
Kupai Pálné

Oláh Ferencné
Pesti Gerzsonné
Sáfár Györgyné

Szabó János
Szélesi Balázs

Szemők Sándorné
Tekes Dénesné
Turkevi Antal

Vargáné Szentgyörgyi Gyöngyi
Várkonyiné Istráb Erzsébet

Várkonyi Józsefné
Zagyva Mátyásné

Bagi Lászlóné
Szalisznyó János
Vörös Vilmosné

Köszönjük a Nagykőrösért végzett odaadó, áldozatkész, 
értékteremtő munkájukat!
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 Szomszédvár 

rangadót nyert 

a Kinizsi U14!

Hirdetés

Ahogyan lapunk arról beszámolt, kiszolgáló létesítmény épül a 

nagykőrösi Vásártéren. A héten megkezdődött a faszerkezet kül-

ső festése, és napokon belül a belső gipszkartonozásnak is nekilát-

nak az EU Építő munkatársai.   LV

Megkezdôdtek a külsô 
festési munkálatok 

a Vásártéren

A Kinizsi ifjoncai a Törtel U14-es gárdája ellen játszottak idegen-

ben. Marton Balázs fiai végig magabiztosan és végül kapott gól 

nélkül 6-0-ra nyertek a kőrösi fiúk.

Szép volt fiúk, csak így tovább!
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Már a kerékpártárolók is a he-
lyükre kerültek a Kecskeméti 
úti járdaépítéshez kapcsolódó-
an, a megszokott he lyek mellett 
azonban új helyekre is kerültek, 

így a nagykőrösiek még több 
helyen tudják kényelmesen el-
helyezni kerékpárjaikat. Volt, 
aki már ki is próbálta, látható, 
hogy nem csak bicikli, de más 

kétkerekű is kényelmesen el-
helyezhető. A járdaépítés eköz-
ben, a terveknek megfelelően az 
Oroszlán Gyógyszertárnál lévő 
kis szakaszon is megindult és 

hamarosan teljesen elkészül a 
szép új járda a Városközponttól 
a Kálvin térig, az út mindkét ol-
dalán.

Horváth Tibor

SIKERES  A KECSKEMÉTI ÚTI JÁRDAÉPÍTÉS!

Hatalmas volt a vásári forgatag
Ez a hónap sem múlhatott el 
nagykőrösi vásár nélkül, mely 
az ország egyik legnagyobb 
ilyen rendezvénye. Csodás 
portékákat kínáltak az árusok. 
A lóvásár részen szépséges pari-
pákat kínáltak eladásra. Nem 
maradhatott el az ilyenkor szo-
kásos krizantém sem, melyből 
több százféle várta a vevőket. 
Megmutatjuk képeinkkel, mi-
lyen is volt az október végi vá-
sár, keresse képgalériánkat az 
Önkormányzati Hírek facebook 
oldalán! 

Ha lemaradt, ne csüggedjen, 
h iszen december 1-én lesz az év 
utolsó nagykőrösi vására, melyre 
mindenkit várnak sok szeretettel!

Lőrinczy Veronika
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Önkormányzati Hírek

ingyenes tájékoztató kiadvány

Kiadja: 
a 2.9./409-1/2006. nyil ván tar-

tás ba vételi szám alapján Nagy-
kőrös Város Önkormányzata

Kiadó címe: 
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. 
Tel.: 53/550- 300, 
fax: 53/351-058

E-mail: 
tanacsado@nagyko ros.hu

Felelős szerkesztő: 
Szapora István, 

a szerkesztőbizottság elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005

Nyomdai munkák: 
Magyar Közlöny Lap- és 

Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: 

Papp Tibor ügyvezető
Web: www.mhk.hu

Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent 
írások, képek, illetve 
bár milyen tartalom 

utánközlése csakis kizárólag 
a Szerkesz tőbizottság vagy 

a jogtulajdonos engedélyével 
történhet.

Lapzártánk időpontja: 
hétfő 12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. október 28-tól 

SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Biczó Géza u 2. 

Tel.: 53/351-014

2019. november 4-től 

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.

HÁZHOZ MENŐ ÁLLATORVOSI ÜGYELET  

Nagykőrös, Nyársapát, Kocsér

2019. november 1-jén DR. BOLDIZSÁR JÁNOS

Cegléd, Buzogány u. 2. Tel.: 06/20-570-23-48

2019. november 2-3-án DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. Tel.: 53/389-023; 06-20-978-27-40

2019. november 9-10-án DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6. Tel.: 53/389-023; 06-20-978-27-40

2019. november 16-17-én DR. BAKSAI FERENC

Nagykőrös, Mintakert u. 32. T: 06-20-914-13-33

Híreinket, képgalériáinkat 

kövesse nyomon továbbra 

is az Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook 

közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!

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

ORVOSI ÜGYELET TELEFON SZÁMA:

53/350-377

Hirdetés

Arany János Református Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium 

  
Pincétől a padlásig 
 Higgy a 
    szemednek! 
Minden 6. és 8. osztályos diáknak! 
  

 

 
 
 

 

 
 
 

Cím: 2750 Nagykőrös, 
Hősök tere 6.  

: 06 (53) 351-899 

: gtitk@ajrg.hu 

: www.ajrg.hu 

: facebook.com/ajrgnk 

Még nem vagy biztos a döntésedben?  
Szeretettel várunk iskolánk  

nyitott szombatján.  
Kötetlenül beszélgethetsz tanárainkkal, 

megismerheted a már itt tanuló diákokat,  
ízelítőt kaphatsz színes programjainkból. 

Ingyenes büfével és meglepetés ajándékkal várunk 
Benneteket és kedves Szüleiteket!  

2019. november 16. (szombat) 
Regisztráció: 8:00-8:30 

Igazgatói tájékoztatót követően programok: 9:00-12:00 

A mozgás öröme 
önvédelmi- és tornabemutató, 

íjászat, montante 

DIGITEMPÓ 
okostermi foglalkozás 

 

Véresen komoly 
rendhagyó biológiaóra 

 

Dolce Life in Wörtern 
idegen nyelvi gyakorlatok 

 

A hit öröme 
játékóra 

 

Boszorkánykonyha 
kémiai kísérletek 

 

ÁLLÁST KÍNÁL
Nagykőrösi Városi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pá-

lyázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda 

Batthyány úti telephelye

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

******

Nagykőrösi Városi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján  pá-

lyázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda 

Kalocsa Balázs Tagóvoda

Tagóvoda-vezető 

(magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

********

A pályázatok benyújtásának 

határideje: 

2019. november 15.

A pályázati kiírásokkal 

kapcsolatosan további in-

formációt Talamon Attiláné 

nyújt, a 30/55-66-636-os 

telefonszámon.

További részletek a 

www.nagykoros.hu oldalon!
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A délutáni,  esti órákban, ha az 
időjárás is engedi, mindig nagy 
az élet a nemrégiben átadott 
új, kültéri kosárpályán, ahol a 
nagykőrösi ifjak örömmel töl-
tik szabadidejüket. Így volt ez 
október 24-én este is, mikor 
lapunk kilátogatott a pályára. 

Mint ahogy arról koráb-
ban hírt adtunk, az összefogás 
újabb sikere az új, korszerű 
kosárlabda pálya, mely Nagy-
kőrös Város Önkormányzata 
és a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségének sike-
res együttműködésével került 
kialakításra a Cifrakert mel-

lett, az Ifjúsági Sportpályán. 

2019. szeptember 25-én dr. 

Czira Szabolcs polgármester és 

Bányai Viktor, a Nagykőrösi 

Sólymok Kosárlabda Egyesület 

elnöke szalagátvágással adták át 

az új pályát, melyet azóta bárki 

kipróbálhat, birtokba vehet. A 

pálya télen - nyáron, a megvi-

lágításnak köszönhetően pedig 

éjjel is használható mindazok 

körében, akik szabadidejüket 

hasznosan, kellemesen kikap-

csolódva szeretnék eltölteni a 

szabad levegőn. 

Beretvás Judit

Népszerû az új kosárpálya

Krizsán Ervin, a 
Ceglédi Panoráma 
főszerkesztője face-
book bejegyzésében 
örömmel tájékozatta 
lapunkat, hogy Ceg-
lédről is Nagykőrös-
re jönnek játszani, 
továbbá egy másik 
posztjában meg is 
jegyezte, hogy „Az 
eddig a Várkonyi iskola udvarán kosarazó fiatalokkal Nagykő-
rösre járunk át játszani. Kiváló az ottani pálya, a szomszéd vá-
ros gondosságát és tömegsport iránti elkötelezettségét mutatja, 
hogy a hely ki is van világítva.”

2019. október 31. 

16 óra  A Prado Múzeum – Csodák gyűjteménye (színes, angol nyelvű, olasz 

ismeretterjesztő fi lm)

17.55 óra  Zombieland – A második lövés (színes, szinkronizált, amerikai ak-

ció-horror, vígjáték)

2019. november 2. 

15.50 óra  Mi újság, kufl ik? (színes, magyarul beszélő, magyar animációs fi lm)

14.00 óra  Kópé (színes, szinkronizált, kanadai-amerikai családi animációs vígjá-

ték, kalandfi lm)

17.30 óra  Demóna: A sötétség úrnője (színes, szinkronizált, amerikai családi 

kalandfi lm, fantasy)

19.50 óra  Zombieland – A második lövés (színes, szinkronizált, amerikai ak-

ció-horror, vígjáték)

2019. november 3. 

14.00 óra  Playmobil: A fi lm (színes, szinkronizált, francia-német-amerikai animá-

ciós kalandfi lm)

16.00 óra  Mi újság, kufl ik? (színes, magyarul beszélő, magyar animációs fi lm)

17.40 óra  Demóna: A sötétség úrnője (színes, szinkronizált, amerikai családi 

kalandfi lm, fantasy)

20.00 óra  Zombieland – A második lövés (színes, szinkronizált, amerikai ak-

ció-horror, vígjáték)

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
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       Az ARANY JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM,  

            SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

         középiskolai felvételire 

 

hirdet 6. és 8. osztályos általános iskolai tanulók részére 

magyar nyelv és irodalom, matematika, 

angol és német nyelv, biológia és kémia tantárgyakból. 

A foglalkozások az alábbi rend szerint lesznek: 

    2019. november 7. és 2020. január 17. között (8-8 alkalom) 
   6. osztályosoknak matematika csütörtök  1500-1545 
  angol / német csütörtök 1600-1645 
  magyar péntek 1500-1545 

   8. osztályosoknak matematika csütörtök 1500-1545 
  magyar csütörtök 1600-1645  

A tanfolyam díja: 5.000.- Ft/tantárgy 

   2020. január 23. és február 13. között (4 alkalom) 
    8. osztályosoknak biológia és kémia csütörtök  1500-1545 

A tanfolyam díja: 3.000.- Ft 

         Jelentkezés: 2019. november 6-ig munkanapokon 800 – 1500 
között a gimnázium titkárságán a jelentkezési lap leadásával és az 

összeg befizetésével. (Nagykőrös, Hősök tere 6.) 

        Jelentkezési lap kérhető az iskolában, vagy letölthető  
            a gimnázium honlapjáról (www.ajrg.hu). 

       Telefon: 53/351-899 
       E-mail: gtitk@ajrg.hu 

  Minden érdeklődőt 
  szeretettel várunk! 

Arany Jánosra emlékeztünk halálánakArany Jánosra emlékeztünk halálának

137. évfordulója alkalmából137. évfordulója alkalmából

Az Arany-ünnepséget a 

költő-tanár halálának 137. 

évfordulója emlékére ren-

dezték meg 2019. október 

22-én a Református Temp-

lomkertben, az Arany János 

Református Gimnázium, 

Szakgimnázium és Kollégi-

um, az Arany János Társaság 

és Nagykőrös Város Önkor-

mányzata szervezésében.

A Himnusz eléneklését 

követően ünnepi beszédet 

mondott Nyilasy Balázs 

egyetemi tanár, a Károli 

Gáspár Református Egye-

tem docense. Az ünnepi 

műsorban közreműködött 

Cselóczki Viola 11. a osz-

tályos tanuló és az Arany 

János Református Gimnázi-

um, Szakgimnázium és Kol-

légium énekkara Ecsedi Pé-

ter énekművész vezetésével. 

Az ünnepség zárásaként 

el he lyez ték a megemlékezés 

ko szo rúit, majd felcsendült 

a Szó zat. 

Tekintsék meg képgaléri-

ánkat az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook 

oldalán! 

Beretvás Judit
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JUDO: NÉGY ÉREM JUDO: NÉGY ÉREM 

A FELNŐTT II.OSZTÁLYBANA FELNŐTT II.OSZTÁLYBAN

Hirdetés

Az Aranyszarvas elleni magabiztos 7-1-es siker után az élre ugrott 
U16-os csapatunk. Óriási dolog ez, hiszen Kelemen István tanítvá-
nyai pár éve igencsak mélyről indultak, nagypályán teljesen kezdő-
ként. 90%-ban ugyan ezek a srácok immár bajnokaspiránsok! Csak a 
csapaton fog múlni meddig jutnak, de azt már biztosan elmondhat-
ják magukról a srácok: óriásit fejlődtek az elmúlt években!
Így tovább fiúk, nincs megállás! Csak a Kinizsi!!!

Nagykőrösi Kinizsi FC facebook

Első alkalommal került megrendezésre a MozGo lábtenisz kupa 
Nagykőrösön, a MozGo tenisz és fitnesz centrumban, melyről képe-
ket a Nagykőrösi Kinizsi FC hivatalos facebook oldalán talál.

A Veresegyház VSK csapata ellen lépett pályára idegenben a Nagy-
kőrösi Kinizsi FC felnőtt csapata a Pest megyei labdarúgó bajnokság-
ban október 27-én. A veresegyházi csapat azon ritka kivételek közé 
tartozik, mely veretlenül várhatta a nagykőrösi csapatot, 10 meccs 
alatt egyszer sem kaptak ki, a tabellán közvetlenül a mieink előtt áll-
tak. Semmi nem változott, hiszen 0-0-s döntetlent játszottunk a Ve-
resegyháza ellen, a Biatorbágy és a Dunakeszi nyertek, így továbbra 
is vezeti a tabellát. A Kinizsi a 4. a tabellán, de továbbra is csak 5 pont 
a hátrány az első helyezetthez képest. A következő meccs november 
2-án, szombaton lesz, hazai pályán, Nagykőrösön fogadjuk a Pilis 
csapatát, mely 6. helyen áll a tabellán, így könnyű mérkőzésre bizto-
san nem, de látványos, izgalmas találkozóra kilátás van. 

Hajrá, Nagykőrös! Hajrá, Kinizsi!
Horváth Tibor

Tovább menetel U16-os 

csapatunk! – veretlenül 

vezetjük a bajnokságot

I. Kinizsi - MozGo 

lábtenisz kupa

Döntetlent játszott a 

Kinizsi felnôtt csapata

Az elmúlt hétvégén két helyszí-
nen voltak érdekeltek a Kőrös 
Judo SE versenyzői. Szomba-
ton a zömmel serdülő korúak-
ból álló ifjúsági fiú csapat lépett 
szőnyegre a korosztály csapat-
bajnokságán Cegléden. Sajnos 
nem sikerült jól az erőpróba, 
hiszen már azelső körben 7:3 
arányú vereséget szenvedett 
a csapat a Pécsi VSK csapató-
tól, így helyezetlenül zártak. 
Ennek ellenére dicséret illeti a 
fiatalokat a tisztes helytállásért. 
A csapat tagjai voltak: Barta 
Gábor, Budai Gábor, Farkas 
Tamás, Kornyik Máté, Kovács 
Péter, Fehér Benedek, Fehér 
Erik, M. Kiss József és Caiezza 
Tiziano. Másnap hat versenyző 
vett részt a Pápán megrende-
zett felnőtt II. osztályú orszá-
gos bajnokságon ahol minden-
ki pontszerző helyen végze tt. 
Országos bajnok lett Horváth 
Luca, míg Kochan József ezüst, 

Hajdú Eszter és Soós Szabolcs 
bronzérmet szerzett az erős 
mezőnyben. Kovács Nóra az 
ötödik, Balog Ádám a hetedik 
helyen zárt. Mindannyian igen 
jó teljesítményt mutattak. Saj-
nálatos volt, hogy Kochan Jó-
zsef kisebb sérülés miatt nem 
tudott szőnyegre lépni a dön-
tőben. Az előttünk álló hétvé-
gén nincs verseny, a következő 
megmérettetés Győrben lesz 
november 9-én ahol a serdülő 
B és a junior B korosztály or-
szágos bajnokságát rendezik 
meg. Az egyesület továbbra is 
szeretettel várja a sportág iránt 
érdeklődőket a tanévkezdéssel 
egyidejűleg indult tanfolyama-
ira. A Kinizsi Sportcentrum-
ban a hét minden napján lehet 
jelentkezni 18 órától, míg a 
Kossuth Lajos Általános Isko-
lában minden hétfőn és szer-
dán 16 órától várják a gyereke-
ket. KŐRÖS JUDO SE
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Dr. Bertalan Péter, a VERITAS Történetkutató In-
tézet tudományos főmunkatársa mondta el ünnepi 
gondolatait október 23-án, Nagykőrösön, alábbiak-
ban ebből olvashatnak részleteket:

„Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy egy olyan 
történelmi időszakról és egy olyan történelmi ese-
ményről szóljak, ami bevilágítja és megvilágítja a vi-
lágtörténelmet. Egy kis nép, egy elnyomattatott kis nép 
érezte meg azt, hogy valami változik, valami átalakul, 
valami nagy és magasztos dolog érkezik. 1956. 1956-
nak sok vetülete van. 1956 minden színben és minden 
fejben más és más gondolatokat és érzéseket ébreszt. 
Egyben azonban közös: a magyarságban, a tisztes-
ségben, az áldozatvállalásban és a hősiességben. 
1956 világpolitika, de egyben a miénk is. 1956-ban 
a művelt nyugat elfelejtett valamit, nem tett meg egy 
olyan dolgot, amellyel egy kis nemzetet megsegítve, 
Közép-Európát méltó geopolitikai helyzetbe juttatja. 
1956 elején a művelt nyugat tulajdonképpen elfeledve a 
háború szörnyűségeit tapsol, örvend Grace Kelly és III. 
Rainier monacói herceg házasságának. A hollywoodi 
álom, az európai kék vér és a média tulajdonképpen 
elfelejt valamit, azt hogy Közép-Európában a Vörös Bi-
rodalom és a Vörös Birodalom által megtestesített esz-
meiség sok nemzetet tart fogságban. (…) 1956 nyarán 
egy kis ország valamit elkezd érezni, 1956 nyarán 
fiatalok, értelmiségiek, munkások kezdenek  össze-
gyűlni. 1956 őszén pedig elindul valami. Nem tudjuk 
még kutatók, azt, hogy a szívek és a fejek mikor érezték 
meg azt pontosan, hogy itt jön a változás. Talán nem is 
lényeges. A szív mindig megmutatja azt a percet, azt 
a momentumot, amikor cselekedni kell. (…) 1956 
október második felében egy nemzet hitte ezt, hogy 
eljött a szabadság. – fogalmazott többek között dr. 
Bertalan Péter október 23-án Nagykőrösön. 

Lejegyezte: Horváth Tibor

Dr. Bertalan Péter: 

„1956 október második 

felében egy nemzet 

hitte ezt, hogy eljött 

a szabadság”

Töprengések az 
Arany balladák 

újraértelmezése(i) körül
Október 22-én került sor a 
közelmúltban új elnökséget 
választott Arany János Tár-
saság felolvasó ülésére, me-
lyen az Arany balladákról 
hallhatott a szép számú kö-
zönség igazán értékes előa-
dást. A rendezvényt az Arany 
János Református Gimnázium 
dísztermében tartották. Nyi-
lasy Balázs egyetemi tanár 
a Károli Gáspár Református 

Egyetem docense „Töprengések az Arany balladák újraér-
telmezése(i) körül” címmel elemezte Arany  János gyönyörű 
költeményeit. 

LV

Október 25-én 10.00 órától 
ünnepi istentisztelet kereté-
ben fogadtuk iskolánk pol-
gárává 67 elsősünket és 8 új 
tanulónkat.

Szabó Gábor lelkészelnö-
künk igehirdetése után ének-
karunk szolgált F. Hegedűsné 
Particska Ágota vezényletével 
és Daru Mariann orgonakí-
séretével. Dr. Szenczi Árpád 
igazgató úr szólt új tanulóink-
hoz, majd az ünnepélyes foga-
dalomtételt követően ötödik 
osztályosaink új iskolatársaik 
nyakába kötötték az „ara-
nyosok” nyakkendőjét, Dr. 

Szenczi Árpád pedig kezükbe 
adta intézményünk ajándékát, 
egy-egy református énekes-
könyvet, végül Szabó Gábor 
nagytiszteletű úr megáldotta 
mindnyájukat.

Új kollégáink, Budai Krisz-
tina, Szatmári Rita, Turák Éva, 
Vancsa Alexandra szintén fo-
gadalmat tettek ezen az ünne-
pélyes alkalmon.

Isten áldása legyen új tanu-
lóink és kollégáink munkáján 
és életén.

Soli Deo gloria! 
Forrás: Nt. Szabó Gábor 

lelkészelnök facebook oldala

Iskolapolgárrá 

fogadó ünnepségünk


