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A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐKNEK
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Gyász
Petrák János (1943)

Bende Lászlóné sz. Kisgyörgy Terézia (1953)

Süllyedő hajó, értékrendválság, 

hatalmi harcok – ilyen kifejezé-

sekkel illette volt pártját Volner 

János. A Jobbik egykori alelnö-

ke azután beszélt erről az M1-

en, hogy a párt korábbi vezető 

arca, Vona Gábor két napja hi-

vatalosan is otthagyta a pártot. 

A Jobbik körüli fejetlenséget 

az is fokozza, hogy Jakab Péter 

bejelentette: visszalép az elnök-

jelöltségtől. A november 9-re 

tervezett tisztújítást ezért csak 

jövő tavasszal tartják meg – kö-

zölte az M1 Híradója.

Mindenki menekül a süly-

lyedő hajóról – így jellemezte a 

Jobbik jelenlegi helyzetét a párt 

egykori alelnöke az M1-en. 

Volner János úgy fogalmazott: 

a Jobbik értékrendválsággal 

küszködik, az látszik, hogy el-

tűntek azok az ideológiai kü-

lönbségek, amelyek korábban 

elválasztották a pártot a balli-

berális oldaltól.

Volner János szerint a párt 

egykori vezető arca, Vona Gá-

bor sem akarta már felvállalni 

a Jobbikot. A volt pártelnök 

két napja jelentette be, hogy 

hivatalosan is kilép a Jobbik-

ból. Távozását azzal indokolta, 

hogy olyan dolgokkal szeretne 

foglalkozni, ami nem fér bele a 

pártpolitikai keretekbe. Arra is 

kitért, hogy nem lenne elegáns, 

ha minősítené a Jobbik mostani 

politikáját, és mint mondta, en-

nek semmi köze a kilépéséhez.

Közben Jakab Péter közösségi 

oldalán jelezte, hogy visszalép az 

elnökjelöltségtől, mivel az orszá-

gos választmány nem támogatta 

az új elnökség mandátumának 

két és fél évre hosszabbítását. 

A párt ezért most elhalasztja és 

csak jövő tavasszal tartja meg 

tisztújító kongresszusát.

A frakcióvezető három nap-

pal ezelőtt még kész programról 

beszélt az ATV műsorában. A 

párt irányváltására és a kudarcra 

vonatkozó kérdésekre azonban 

Jakab Péter már nem volt hajlan-

dó válaszolni.

A  műsorvezető ezután ismét 

megkérdezte, hogy hova lett a 

Jobbik nemzeti jellege. Jakab 

Péter erre is kitérő választ adott. 

A jobbikos politikus úgy fogal-

mazott: tiszta a lelkiismeretük, 

és bízik abban is, hogy megma-

rad az ellenzéki összefogás.

Volner János ugyanakkor 

a közmédiában emlékeztetett 

rá, hogy a Jobbik népszerűsé-

ge egy év alatt 14 százalékkal 

visszaesett, a most esedékes 

tisztújítást pedig egy hatalmi 

harchoz hasonlította.

Forrás: M1, Hirado.hu

Volner: Mindenki igyekszik a 
Jobbik nevétôl megszabadulni

KÖSZÖNET…KÖSZÖNET…

...ÉS TISZTELET MINDAZOKNAK, 

AKIK DÉDAPÁM – B. TÓTH FERENC 

EMLÉKMŰVÉNEK ÉS A TÉRNEK A 

MEGÚJÍTÁSÁN FÁRADOZNAK.

Tisztelettel:

 Szűcs István
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Nagy Vagy Nagykôrös!
2019. november 10-én és 17-én, vasárnap 

újra láthatjuk a TV2 műsorán az Arany János 

Református Általános Iskola és Óvoda csapatát 

a NAGY VAGY! Auchan Kupa országos vetélkedő 

első elődöntőjében.
 A népszerű vetélkedőben már évek óta eredményesen 

szerepel a nagykőrösi csapat. 

Annyit most is elárulhatunk, hogy óriási 

izgalmakra számíthat, aki vasárnap 9:50-kor 

a TV2-re kapcsol és a lila színben játszó Arany 

iskolásoknak szurkol! Hajrá Nagykőrös!

Bányai Viktor

Úgy tűnik, nehezen fogad-

ta el az eredményt a Zágráb 

Nándor polgármesterjelölttel 

induló Jobb Nagykőrösért, 

legalábbis erre enged követ-

keztetni, hogy megtámadták 

azt, új választást kezdemé-

nyeztek és például szavazat 

újraszámlálást kértek olyan 

szavazókörben, ahol a saját 

delegáltjuk is számolta a sza-

vazatot. Talán már a delegált-

jaikban sem bíznak?

Tény, a kampány idején 

nagy esélyesként tálalták az 

úgymond összellenzéki össze-

fogást, mely aztán a válasz-

táson, mind a nyolc válasz-

tókerület egyéni képviselői, 

mind a polgármesteri tiszt-

ség vonatkozásában alulma-

radt. Márpedig egy ekkora 

bukást fel kell valahogy dol-

gozni, s meg kell találni a ma-

gyarázatot sokmindenkinek, 

lehetőleg olyat, hogy abból ne 

az következzen, hogy a Jobb 

Nagykőrösért vagy esetleg 

Zágráb Nándor hibázott, és az 

eddigi finanszírozó is megma-

radjon.  

Mindeközben persze 

megy az élet tovább és a meg-

támadott választási ered-

mény mégiscsak jogerőssé 

vált, melyből következett az 

is, hogy lista elsőként Zágráb 

Nándor beülhet a képviselő - 

testületbe.

Ha a számokat nézzük, 

látjuk, hogy míg 2014-ben, a 

polgármester választáson a 

Jobb Nagykőrösért jelöltjére 

és az MSZP jelöltjére össze-

sen 2508 szavazat érkezett, 

addig 2019-ben, az összefo-

gásban induló Jobb Nagykő-

rösért, MSZP, Jobbik, DK, 

Momentum, Párbeszéd, 

LMP, MMM közös jelöltje, 

Zágráb Nándor 2011 szava-

zatot kapott. Közel 500 sza-

vazattal kapott kevesebbet 

2019-ben Zágráb Nándor, 

mint 2014-ben az ellenzé-

ki, most összefogó indulók 

polgármesterjelöltjei. Az 

ötszázas mínuszt úgy sike-

rült elérni, hogy az urnákban 

több mint 1200 érvényes sza-

vazattal több volt! Márpedig 

a támogatottság mintegy 20 

százalékos visszaesése fino-

man szólva is magyarázatot 

kívánna, s nem meglepő, ha 

valakiket nem elégít ki a mel-

lébeszélés, s visszakérdeznek: 

Miért van az, hogy mintegy 

1200-al többen szavaztak és 

közel 500-al kevesebbet ka-

pott az összefogást magának 

mondó Zágráb polgármes-

terjelöltként, mint a 2014-es 

összeg?! 

Ráadásul, ezzel az ered-

ménnyel, ennek ellenére is 

Zágráb kapta meg a kom-

penzációs lista 1. helyét és 

beülhet a képviselő-testü-

letbe. Teheti ezt úgy, hogy 

képviselőjelöltként még sa-

ját formációján belül is csak 

középmezőnyös volt a sza-

vazatszámokat tekintve. A 

választás után kissé kilógott 

a nagy ellenzéki egységből a 

jobbikos ló lába, amikor Zág-

ráb a Jobbik megerősödését 

kezdte el nyomni, de úgy tű-

nik, ez a megerősödés sem 

volt elég ahhoz, hogy felülír-

ja az előzetes kompenzációs 

listás pozíciókat, s végül úgy 

alakult, hogy míg az előző 

ciklus végén két jobbikos ült 

a nagykőrösi képviselő-tes-

tületben, addig a 2019-ben 

kezdődő ciklusra egy maradt, 

aki történetesen éppen Zág-

ráb Nándor. Még akkor is, ha 

a most kieső egykori Jobbik 

befutó, Tornyi Béla egyéni 

képviselőjelöltként több sza-

vazatot kapott, mint Zágráb. 

Ilyen ez a kis ellenzéki de-

mokrácia és egyenlőség… 

S bár finoman szólva is 

nagy vereséget szenvedett 

október 13-án a helyi ellen-

zéki összefogás, de ne ag-

gódjon senki, s úgy tűnik, 

a listáról bejutottak sem te-

szik, szemléletes képpel ad-

ták ennek tanúbizonyságát, 

a képviselői megbízólevelek 

átvételét követően közös 

kép készült egy kávézóban. 

Hogy ez a választás értéke-

lése, vagy jövőbe tekintés? 

Nem tudni… Mindeneset-

re jól látható: LEFŐTT A 

KÁVÉ! 

(-sz-)

Nagy választási eredményelemzô (III.)
Mit hozott az ellenzéknek a választás?

– véleménycikk –
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12 ÉVE EMLÉKEZÜNK EGYÜTT MINDEN 

NOVEMBER 4-ÉN, NAGYKŐRÖSÖN 

A FORRADALOM HŐSEIRE 

November 4-én 63 éve, hogy a 
szov jet csapatok elözönlötték 
Bu da pes tet és az ország számos 
nagy vá ro sát azzal a céllal, hogy 
le ver jék a forradalmat. A Vörös 
Had sereg támadását a forrada-
lom hívei nem nézték tétlenül, de 
a túlerő leküzdhetetlennel bizo-
nyult. A nyugat tétlenül nézte vé-
gig az eseményeket.

2019. november 4-én, 17 
óra kor a „Nagykőrösi Büszke-
ség pont nál”, a Barta Margit em-
lék mű nél emlékeztünk azokra a 
hősökre, akik a végsőkig kitar-
tottak, akik az életüket áldozták 
a magára hagyott magyarság 
szabadságáért.

A nemzeti imádságunk, a 
Himnusz közös eléneklését kö-
vetően emlékező beszédet mon-
dott dr. Körtvélyesi Attila képvi-
selő, a rendezvény főszervezője, 
illetve Deák Gábor, a Nagykő-
rösi Kossuth Lajos Általános 
Iskola igazgatója. A beszédek 

részleteit elolvashatja lapunk 
16. oldalán!

Ezt követően a Nagykőrösi 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
tanulóinak színvonalas, meg-
ható műsorát tekinthették meg 
a jelenlévők.

Nagykőrös Város Önkor-
mányzata nevében, Barta Margit 
nagykőrösi mártír és Zódor Já-
nos nagykőrösi mártír emlékhe-
lyénél, a megemlékezés virágait 
és mécseseit dr. Czira Szabolcs 
polgármester, dr. Körtvélyesi 
Attila képviselő, valamint Deák 
Gábor igazgató helyezték el, vé-
gül a megjelentek is tiszteletüket 
adták az emlékezés gyertyáival.   

A városi megemlékezés a 
Szózat eléneklésével zárult. 
 Tekintsék meg képgalériánkat 

az Önkormányzati Hírek 
Nagykőrös facebook oldalán!

Beretvás Judit
Fotók: Szapora István
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ÁTADTÁK A MEGBÍZÓLEVELEKET 

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐKNEK

Folytatás az 1. oldalról…

2019. november 3-án vették át megbízóle-

veleiket az október 13-ai választáson egyéni 

választókerületben megválasz tott, illetve 

kompenzációs lis tán mandátumot szerző 

te lepü lési-képviselők.

A megbízólevelek átadását követően dr. 

Czira Szabolcs polgármester gratulált az 

önkormányzati  képviselőknek.
Képeinken a három legfiatalabb képviselő veszi át a megbízólevelét

KÉSZRE JELENTJÜK: MEGÚJULT 
A KECSKEMÉTI ÚTI JÁRDA!

Elkészült egy újabb fontos, sok száz 

ember életére naponta hatással bíró be-

ruházás: megújultak a Kecskeméti úti 

járdaszakaszok a Városközponttól a Kál-

vin térig. Befejezték az Oroszlán Gyógy-

szertárnál is a járdaépítést, ezt láthatják 

képünkön is. A gyalogos átkelőhelynél 

bordó színnel tették könnyebbé az átke-

lést, illetve a gépjárművezetők figyelmét 

is jobban ráirányítja, hogy itt bizony meg 

kell állni. Ez tényleg egy olyan beruházás 

volt, melynek szinte minden jóérzésű 

nagykőrösi ember örülni tud, hiszen 

borzalmas állapotok voltak korábban, 

az oda nem illő fák teljesen tönkretették 

az egész járdát, ott közlekedni már nem 

lehetett. Most végre igazi járda lett, a tér-

kő kellemes közlekedést biztosít.  

Horváth Tibor
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Hirdetés

A Nagykőrösi Petőfi Sándor 
Általános Iskola diákjainak és 
felkészítő tanáraiknak, az őszi 
szünet utáni első tanítási na-
pon, csokoládétortával mon-
dott köszönetet az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából ren-
dezett városi megemlékezésen 
bemutatott ünnepi műsorért 
dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter.

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

 Fotók: -szi-

KÖSZÖNET…



7XIV. évfolyam, 45. szám • 2019. november 8.

UNDORÍTÓ ELLENZÉKI GYÛLÖLKÖDÉS 
1956. NOVEMBER 4. KAPCSÁN

- véleménycikk –
Az ellenzék szócsöve, zász-

lóshajója, a Heti Hírek 

meggyalázta az 1956-os 

forradalom és szabadság-

harcban elesettek emlékét 

azzal, hogy a november 4-ei 

nagykőrösi megemlékezést

„Fidesz-rendezvény” – nek 

nevezték múlt heti lap-

számukban. Mivel se a lap 

főszerkesztője, dr. Ábrahám 

Tibor volt SZDSZ-es képvise-

lő, volt helyi SZDSZ elnök, se 

Kiss Zsoltné vezető szerkesz-

tő nem szokták megtisztelni 

jelenlétükkel a rendezvényt, 

így sajnos nem tudhatják, 

hogy korábban - amikor még 

a Jobbik például nemzeti 

érzelmű volt és nem bújt a 

balliberálisokkal egy ágyba 

-, Vágó Tibor és Tornyi Béla 

is részt vettek rajta, hiszen 

november 4. nemzeti gyász-

nap, ez nem pártokról szól, 

hanem rólunk, magyarokról. 

A cikket, az abból áradó 

undorító gyűlölködést ter-

mészetesen egyik újságíró 

sem vállalta fel nevével, csak 

a könyvelő aláírással jelent 

meg, melyről egyesek tud-

ni vélik, hogy az egyik tele-

pülési képviselőt rejti, aki 

nagyon ráér ilyen ostobasá-

gokra. Nem tudjuk kicsoda 

a könyvelő, de egy gerinc-

telen, gyáva alaknak tűnik. 

Így tehát a volt SZDSZ-es dr. 

Ábrahám és Kiss Zsoltné fele-

lősek azért, hogy ez a mocs-

kolódó írás megjelenhetett. 

Dr. Körtvélyesi Attilába akar-

tak belerúgni, helyette 1956 

hőseibe sikerült azzal, hogy 

„Fidesz-rendezvény”-nek 

minősítették a november 

4-i emlékezést. A cikk első 

mondatát külön kiemelném, 

hiszen az a primitív ellenzéki 

aljasság netovábbja, azt írja 

a könyvelő: „az alakuló ülést 

még nem tartották meg”. 

Igen, az ellenzék miatt, pont 

annak a lapnak, a Heti Hí-

reknek a főszerkesztője miatt, 

aki a választási bizottságnál, 

valamint a bíróságon is meg 

akarta fúrni a választás ered-

ményét (nem jött össze neki), 

ezért nem állhatott még fel az 

új önkormányzat. Nem tarto-

zunk egy kamu-újságírónak 

és egy ilyen „sajtóterméknek” 

magyarázattal, de a rendez-

vényt még alpolgármesteri 

minőségében szervezte meg 

dr. Körtvélyesi Attila. Már 12 

éve minden évben megszer-

vezi dr. Körtvélyesi Attila a 

megemlékezést, aki annak 

idején kezdeményezője volt 

ennek, melynek a megtar-

tása nem választásfüggő. 

A tisztelet minden évben ki-

jár a hősöknek, ha másként 

alakult volna a választás ered-

ménye, akkor is megrende-

zésre került volna a program. 

Nincsenek illúzióink, ha az 

ellenzék nyert volna októ-

ber 13-án, vélhetően nem 

lett volna semmi november 

4-én, inkább egy kiadós ün-

neplés november 7-én, mert 

akik november 4-ét is csak 

gyűlölködésre tudják fel-

használni, azoktól semmi 

jót nem várhattunk volna. 

Ez sajnos megint egy gusztus-

talan SZDSZ-es tempó, mely 

átütött az ellenzéki újságból. 

Itt az ideje, hogy a választói 

akaratot végre meglássa a 

Heti Hírek, Ábrahám doktor 

és Kiss Zsoltné is, ugyanis 

pontosan erre, az ilyen stí-

lusra mondott a választók 

közel 72%-a nemet, amikor 

nem a dr. Ábrahám vezette 

Jobb Nagykőrösért polgár-

mester-jelöltjére szavazott. 

Komolyan nem veszik észre 

magukat? Miért csak a gya-

lázkodás és a gyűlölködés 

sugárzik az ellenzéki saj-

tóból? Emiatt a november 

4-ei megemlékezést gyalázó 

cikkük miatt azonnali bo-

csánatkérésre szólítjuk fel 

Ábrahám Tibor főszerkesztőt, 

volt SZDSZ-es országgyűlé-

si képviselőt és Kiss Zsoltné 

Berényi Tündét, mint felelős 

szerkesztőt. A „könyvelő” 

írásaiért nekik kell vállalniuk 

az erkölcsi és politikai felelős-

séget egyaránt!

Horváth Tibor

Csodaszép a Csónakázó tó is őszi pompában

A nagykőrösi Csónakázó tó 
méltán örvend közkedvelt-
ségnek a helyiek körében, 
hiszen minden évszakban 
csodaszép. Ha tehetik, néz-
zék meg Önök is az őszi 
pompában látható tavat! 

Lőrinczy Veronika
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Hamarosan teljesen befejezik a munkát 
és megújul a Ceglédi út 7-nél található 
parkoló az üzlettulajdonosok és oda 
érkező lakók, vásárlók nagy örömére. 
Az is elképzelhető, hogy lapzártánkat 
követően a héten teljesen elkészül a kivi-
telezés, igaz, a rossz esős idő hátráltatja a 
munkát. A vízelvezetés is megoldódott, 
mint képünkön is látszik, mely  hétfőn 
egy nagy eső után készült, hogy szinte 
csak megszínezte a bazaltkockákat, de 
sehol nem állt meg a víz. Jó munkát vé-
geztek a nagykőrösi szakemberek, kö-
szönjük!

Horváth Tibor

HAMAROSAN TELJESEN ELKÉSZÜL 
A CEGLÉDI 7. PARKOLÓJA!

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

Jótékonysági Bál 

a Názáret Óvodában

A Názáret Római Katolikus Óvoda 2019. október 19-én

a Toldi Iskolában rendezte meg jótékonysági bálját.

A bálon az óvoda dolgozói, óvodapedagógusok 

meglepetésműsorral kedveskedtek a vendégeknek.

A Názáret Római Katolikus Óvoda Szülői 

Munkaközössége és a „Názáretis” gyermekek nevében 

köszönjük a támogatói felajánlásokat! 

Híreinket, képgalériáinkat kövesse 
nyomon továbbra is az 

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 
facebook 

közösségi oldalainkon,
valamint 

a www.nagykoros.hu 
városi honlapon!
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Szeptemberben kezdtek Nagy-

kőrösön, máris csaknem kéte-

zer követővel büszkélkedhet-

nek közösségi oldalukon, és sok 

visszatérő törzsvendégük van. 

Egyedit alkotnak, kézműves 

hamburgereket készítenek, 

igazi családi vállalkozásban. 

A helyi termelők árufélesége-

it részesítik előnyben, a kőrösi 

piacon szerzik be az alapanya-

gok nagy részét. Mindemellett 

egyedi szószokkal rukkoltak 

elő, és a hamburgerek zsemléit 

is maguk helyben készítik, csak 

úgy, mint a többféle húsból 

készülő húspogácsákat. Len-

dületbe jöttek, az egész család 

lelkesen alkot. Így is lehet ma 

Nagykőrösön, ahol Zombori 

Zsolt tulajdonos szerint min-

den feltétel adott ahhoz, hogy 

egy jó ötletből sikeres vállal-

kozás legyen. Bea, a feleség, és 

a két gyermek is magáénak érzi 

a ZHOME BURGERT. Remek 

marketinggel vannak jelen a kö-

zösségi portálon, szuper képek-

kel, fiatalos posztokkal csábítják 

vásárlásra a nagykőrösieket. A 

„bolt beindult”, így minden re-

mény megvan arra, hogy a csa-

lád gyermekei helyben találják 

meg számításaikat, és Nagykő-

rösön dolgozhassanak. Folya-

matosan bővítik a termékskálát, 

a meglévő vásárlói igényeknek 

megfelelően. Terveik közt sze-

repel többek közt lazacos és 

bárányos termék is. Az apa, 

Zombori Zsolt két évtizedes 

gyorséttermi láncos múlttal ren-

delkezik, tehát tudja, hogy mi-

lyennek is kell lennie egy igazán 

remek kézműves hamburgernek. 

Vele beszélgettem a ZHOME 

BURGER kulisszatitkairól.

„A családdal létrehoztunk 

egy új „szegmenst” Nagykő-

rösön, melyre valóban igény 

volt. HELYBEN KÉSZÜLNEK 

TERMÉKEINK, HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL FOGLALKO-

ZUNK. A házunkban valósítjuk 

meg álmainkat, itt készülnek 

finomságaink. Mind a szakha-

tóságok, mind a Polgármesteri 

Hivatal munkatársai nagyon 

segítőkészek voltak, elmondha-

tom, hogy Nagykőrösön vállal-

kozásbarát környezetben mű-

ködhet egy helyi vállalkozás. 

A fiatalok, a lányom és a fiam, 

valamint barátaik inspiráltak 

arra, hogy belevágjunk ebbe. 

Mondták, hogy szükség lenne 

egy ilyen helyre. Az ő igényei-

ket próbáltuk megvalósítani, és 

egyben az én álmaimat is. Hét-

végente baráti társaságoknak 

készítettünk hamburgereket, 

ez egy kétéves tesztidőszak 

volt. Így alkottuk meg a húspo-

gácsák összetételét, a szószo-

kat és a hamburger zsemlét is. 

Ezeknek összhangban kell len-

niük egymással. Az a cél, hogy 

a vendégek visszatérjenek, így 

nagyon fontos az első benyomás. 

Több olyan megrendelésünk is 

volt már, mikor családi összejö-

vetelekre rendeltek sok termé-

ket. Az ár-érték arány is remek 

nálunk, hiszen igazán tartal-

mas, különleges és nagyméretű 

szendvicseinkkel várjuk kedves 

vendégeinket. Egy hónap alatt 

már közösségi oldalunkon 26 

ezer emberhez jutottunk el, 

azt hiszem ez jó irány. Közösen 

készítjük a családtagjaimmal 

a reklámokat, de profi fotós is 

segít nekünk. Folyamatosan 

fejlesztjük a portfóliót, 17 alap-

szendvicsünk van, és nagyon 

fontosnak tartjuk a minőségi 

szószokat. Környezetbarát cso-

magolóanyagokat használunk, 

erről sok pozitív visszajelzést 

kaptunk. Van, aki azért nálunk 

vásárolt, mert a doboz kom-

posztálható, a zacskók pedig le-

bomlanak. Nem csak a fiatalok 

körében lettünk népszerűek, 

vannak idős vásárlóink is, akik 

most ismerkednek a hamburge-

rek ízvilágával. Egyelőre heten-

te öt napon, naponta öt órán 

át vagyunk nyitva. Az online 

piacon próbáljuk meg házhoz 

szállítással a vendégeink igényeit 

maximálisan kiszolgálni. A ren-

delést követően 30-40 percen 

belül szállítunk. Ránk valóban 

az egyediség, magas minőség, 

remek ár-érték arány, gyors 

kiszállítás, környezetbarát 

csomagolás jellemző. Mindezt 

négyen, családi vállalkozásban, 

nagyon lelkesen és kreatívan 

végezzük. Bízunk benne, hogy 

egyre több vásárlónk lesz, akik-

nek szívesen állunk rendelke-

zésükre! Termékeinkhez jó 

étvágyat kívánunk! Keressék 

oldalunkat a facebookon: www.

facebook.com/zhomenagyko-

ros, telefonszám: 30-646-3656. 

Köszönjük, hogy ezen újság-

ban, Nagykőrös legolvasottabb 

közéleti lapjában is jelen lehe-

tünk!„- mondta el lapunknak 

Zombori Zsolt tulajdonos.

Lejegyezte: Lőrinczy Veronika

MEEEEGGNNNYYYITTTTOOOTTTTUUNNKK!
KKéézmmmmûvvveess hhhaammmbbuurrggeereeekk:

magas minôség, rreemekkk  árr, ggyyooorsss kkissszáálllíttáás, helllyyi alaapaanyagokból

Képünkön a családi vállalkozás tagjai láthatók: jobbról Zombori Zsolt tulajdonos, 
mellette felesége, Bea és két gyermekük
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Hirdetés

„Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2019.” 

fotópályázat kiállítása Nagykőrösön

Helyszín: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, 

Rácz József Galéria (Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

Tisztelettel és sok szeretettel meghívjuk a „Minden Ké(P)-

pen Nagykőrös 2019.” című fotópályázat kiállításának 

megnyitó ünnepségére 2019. november 26-án, 

kedden 17 órára.

A kiállítást megnyitja: Dr. Czira Szabolcs, 

Nagykőrös város polgármestere 

Műsort ad a Nagykőrösi Városi Óvoda Kárász úti 

intézményének Süni csoportja,

Bakacsi Mónika és Veréb Krisztina óvodapedagógusok 

vezetésével. 

A pályamunkákat értékeli a Bíráló Bizottság tagjai közül: 

Szabó Sándor természetfotós.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A kiállítás 2020. január 10-ig tekinthető meg. 

Beretvás Judit

Fotók: Szapora István

 KÖSZÖNTÉS KÖSZÖNTÉS

„A mai istentiszteletünk keretében köszöntöttük orgo-
naművész- kántorunkat Dr. Dávid Istvánt 70. születésnapja 
alkalmából! Isten éltesse és adja, hogy sokáig szolgálhasson 
még közöttünk!” - írta közösségi oldalán, 2019. november 
3-án, Nagytiszteletű Szabó Gábor vezető lelkipásztor. 

A jókívánságok sorához csatlakozva kívánjuk, kísérje 
Dr. Dávid István életét a Jóisten áldása!
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Mint arról korábban beszámoltunk, Sza-

bó György Munkácsy-díjas szobrászmű-

vésznek köszönhetően újra régi fényé-

ben ragyog a csodálatos B. Tóth Ferenc 

szobor. A mellszobrot megtisztították a 

rárakódott szennyeződéstől, illetve visz-

szaállították patináságát. Tényi András 

városi főépítész lapunknak megerősítet-

te, a szobor most már tényleg a helyére 

került, a szobrászművész teljesen vég-

zett a helyreállítással. Eközben a tér is 

megújult, új növényzetet kapott, mely 

több száz évelőt jelent. Hamarosan pe-

dig új fákat is ültetnek ide. 

 Horváth Tibor 

VÉGLEG A HELYÉRE KERÜLT A MEGÚJULT, 
MEGSZÉPÜLT B. TÓTH SZOBOR

L-Dance Group TáncSport Egyesület 
nagykôrösi versenyeredményei

A Nagykőrösön is működő L-Dance 
Group TáncSport Egyesület nagykőrösi 

táncosai első versenykönyves versenyün-
kön a következő eredményeket érték el:

A III. Sundance Kupa Klubközi Táncver-
seny és Ranglistán, Baján:

• Holló-Zsadányi Norman-Matuska Luca: 
Gyermek I. E latin: I. hely

• Kis Máté-Matuska Villő: Gyermek II. E 
latin: III. hely

Felkészítő: Bartha Lilla és Keresztes László 
Gratulálunk!
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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. november 4-től 

KŐRISFA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 7/B. 

Tel.: 53/353-598

2019. november 11-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.

HÁZHOZ MENŐ 

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. november 9-10-én

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., 

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

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

A TIBIKER nagykőrösi boltjá-

ban mindig történik valami. Ez 

alatt az aktív, pezsgő vásárlóba-

rát közösségi életet, valamint a 

folyamatos fejlesztéseket értjük. 

Aki figyelemmel kíséri a TI-

BIKER üzletét, megtapasz-

talhatja, hogy szinte minden 

hónapban bővül a választék, a 

kínálat a fogyasztói igényeknek 

megfelelően.

Nem véletlen, hogy a TIBI-

KER nagykőrösi boltja a csa-

ládok kedvenc kisáruházává 

vált, és azt is 

m e g l e p ő e n 

k ö n n y e d é n 

túlélték, hogy 

a szomszédba 

egy multi tele-

pült. Ők olyat 

kínálnak, me-

lyet más üz-

letekben nem 

igazán kap 

meg a vásárló: 

a bőséges vá-

laszték mellé 

párosul a csa-

ládias hangu-

lat, az igazán 

f i g y e l m e s , 

barátságos ki-

szolgálás. A 

közelmúltban 

újabb profillal 

bővült az üz-

let, egy lottózót is kialakítot-

tak az ötéves Tibiker boltban. 

Ennek kapcsán beszélgettem 

ifjabb Pallagi Tibor tulajdonos- 

üzletvezetővel.

„A mi boltunk egy családi 

vállalkozás, mindenféle mul-

ti lánctól független élelmiszer 

kisáruház. Mi nem tudunk és 

nem is akarunk egy multival 

versenyezni, sem ár, sem más 

tekintetben. Mi a saját már-

kánkat, arculatunkat építjük, a 

vásárlók igényeinek legmagasabb 

szintű kiszolgálása mellett. Szá-

mos előnye van boltunknak, ez a 

vevők családias kiszolgálásától, a 

magyar termékek kínálatán át a 

hosszú nyitvatartási időig terjed. 

Segítünk hónapról hónapra a 

hátrányos helyzetű családokon, 

és családbarát díjakat, rangos 

városi kitüntetést is sikerült el-

nyernünk, melyre nagyon büsz-

kék vagyunk. A közelmúltban 

zöldség-gyümölcs pultot is létre-

hoztunk, pár hete pedig lottózó 

is üzemel nálunk. A FORNET-

TI látványpékség fejlesztése, 

bővítése a rövid távú célunk 

most. 2020-ra pedig szeretnénk 

a hosszú engedélyeztetési folya-

mat után megépíteni parkolón-

kat. Köszönjük vásárlóinknak a 

bizalmat, várjuk őket továbbra 

is sok szeretettel!”

LV

Továbbra is a nagykôrösi 
családok kedvence az idén 

5 éves TIBIKER!
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 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

Nagykőrösi székhelyű 
széles termékskálával 

rendelkező 
gépgyártó felvételre keres 

lakatos szakmunkást, 
betanított vagy 

betanítható dolgozót.

Szakmai fejlődési 
lehetőség.

Jelentkezni lehet 
az 53/550-280-as 
telefonszámon.

Hirdetés

Hirdetés

Napról napra szebb és szebb a Vásártér kiszolgáló épülete

A napokban megkezdték a nagykőrösi 
Vásártér kiszolgáló épületének csere-
pezését. Ahogyan képünkön is látható, 
ismét egy igazán szép, korszerű épület-
tel gazdagodik szeretett városunk Nagy-
kőrös. A beruházásra nagy szükség volt 
már, hiszen a nagykőrösi vásárok orszá-
gosan a legnagyobbak közé tartoznak. 

Lőrinczy Veronika

A Budapesten megrendezés-

re került XVIII. Pék Hagyo-

mányőrző csapatversenyen Ko-

vács Marianna és Rácz Bernadett 

11. osztályos szakközépiskolai 

tanulók ezüstérmesek lettek.

Felkészítőjük: Dabasi János 

tanár úr. 

A Pozsonyi kifli készítő ver-

senyen Bimbó Kristóf szintén 

végzős Toldis diák aranyérmet 

nyert. Ezen kívül Kristóf és felké-

szítője, Turi Tibor tanár 
úr megkapták a Magyar 
Pékek Fejedelmi Rend-
jének Aranyperec-díját. 
Gratulálunk!

Az utazás és turizmus 
tantárgyat választók sok 
különleges élménynek 
lehetnek részesei. A ki-
rándulások, szakmai lá-
togatások mellett nem-
zetközi versenyeket is 
kiír részükre a támogató 
GTTP (Global Travel 
and Tourism Program-
me: ez fogja össze a vi-
lág 14 országában mű-
ködő programot).

Az idei magyaror-
szági versenyt Egerben rendez-
ték, ahol a zsűri döntése alap-
ján a Toldi iskola egyik csapata 
képviseli hazánkat az öt napos 
nizzai nemzetközi bemutatón. 
A kiírás az eseményturizmus té-
makörhöz kapcsolódott. Borzák 
Petra és Danka Lídia 11. osztá-
lyos szakgimnáziumi tanulók a 
Kecskemét Rocks 2019 rendez-
vény bemutatásával nyerték el 
a külföldi utat, ahol angolul kell 
prezentálniuk témájukat. Felké-
szítőjük Bakóné Drexler Ilona 
tanárnő.
Irány Nizza! Szurkolunk nekik, 
és sok szép élményt kívánunk!

Toldi Miklós Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközép-

iskola és Kollégium 

Toldis diákok sikerei
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KÖSZÖNET

A Kis István Népdalkör 

fennállásának 45. évforduló-

ja alkalmából első alkalom-

mal rendezett Nagykőrös, 

KÓTA Aranypáva Népzenei 

Minősítő Versenyt 2019. ok-

tóber 26-án.

Ezúton is köszönetet 

mondunk Nagykőrös Város 

Önkormányzatának, külön 

köszönet dr. Czira Szabolcs 

polgármester úrnak és a 

Nagykőrösi Arany János Kul-

turális Központnak, hogy fel-

karolta Kis Istvánné Marika, 

a népdalkör zenei vezetőjének 

ötletét, hogy rendezzük meg 

közösen a KÓTA Aranypáva 

Népzenei Minősítő Versenyt 
a Nagykőrösi Kis István Nép-
dalkör nem mindennapi jubi-
leuma alakalmából!

Hosszú szervezés ered-
ményeként 2019. október 
26-án, szombaton a Nagykő-
rösi Arany János Kulturális 
Központ színháztermében 
felsorakozott 16 résztvevő a 
minősítő versenyre: 

(A  résztvevők névsorát, 
valamint a zsűri tagjait 
megtekinthetik előző lapszá-
munkban- a szerk.)

Az ünnepi rendezvényt dr. 
Körtvélyesi Attila alpolgár-
mester úr nyitotta meg.

Még egyszer köszönet 
mindenkinek, aki segített a 
szervezésben és köszönet a 
résztvevőknek is, hogy sze-
replésükkel emelték a rendez-
vény színvonalát! Nem utolsó 
sorban köszönet további tá-
mogatóinknak is: Humán-
szolgáltató Arany János utcai 
idősek otthonának, Tibiker-
nek és Szécsény Zoltánnénak.

A kitűnő rendezvényt, 
minden résztvevő vendég 
nagy megelégedésére, egy íz-
letes ebéd zárta a Kinizsi ét-
teremben!

Turkevi Antal
FIGYLEM! VÉRADÁS NAGYKŐRÖSÖN!

A Pest Megyei Vöröskereszt 4. sz. 

Területi Szervezete véradást szervez

2019. november 20-án 

13-17 óra között

Nagykőrösön, a Széchenyi tér 8. szám alatt

Aki vért ad, életet ad! 

Egy véradással 3 beteg embernek segíthet!

Jöjjön és csatlakozzon a véradók táborához!
A véradás keretében köszöntjük a 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 

70 - szeres véradókat!

 Nagy Józsefné

önkéntes vöröskeresztes

Hirdetés
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Örökké emlékezetes és egy-
ben megható történet miatt 
marad meg az évkönyvekben 
a Nagykőrös - Pilis mérkő-
zése. A rangadó kiegyenlített 
játékot hozott és 1-1-es félidőt. 
A második játékrész elején a 
vezetést  visszavette a Pilis, in-
nentől viszont a Kinizsi került 
fölénybe.  A 69. percben meg-
fagyott a levegő Nagykőrösön, 
Szacskó László kapus sípcsontja 
eltört egy ütközés után, az ápo-
lás miatt 30 percig állt a játék. 
Az is kérdéses volt, hogy tud-
ja-e a kőrösi csapat folytatni a 
meccset, vagy lefújják a talál-
kozót. A kinizsis labdarúgók 
összeálltak és Szacskó László-
ért folytatták a találkozót. Az 
utolsó 20 percben felborult a 
pálya, hajtottak a sikerért nagy-
kőrösiek. Előbb Branko egyen-
lített, majd „Megyó” meghúzta 
a labdát a balszélen. Érkezett 

az egy perce pályára lépő játé-
kos-edző Némedi Norbert és 
eldöntötte a meccset az első 
labdaérintésével! 3-2-re nyert 
a Nagykőrösi Kinizsi, a győzel-
met Farkas József emlékére és 
Szacskó László gyógyulásáért 
ajánlja a CSAPAT!

Ezzel a győzelmével a Ki-
nizsi a tabellán jelenleg a Pest 
megyei első osztályban 25 
pontjával a 4. helyen áll 12 
mérkőzés után, 8 győzelem-
mel, 3 vereséggel, és 1 döntet-
lennel. 

A nagykőrösi csapat követ-
kező mérkőzését Törtelen no-
vember 9-én játssza. 

A szezon utolsó hazai mecs-
csét Százhalombatta ellen no-
vember 16-án 13 órától láthatja 
a hazai közönség.

Hajrá Nagykőrös! Hajrá 
Kinizsi!

LV/ Kinzsi SE facebook

•  2019. november 12. 17.00 
- Históriák-órák

„A XX. század sikere: A 
Holdra szállás története és 
hatása” című előadás. 
A belépés díjtalan.
Arany János Közérdekű Mu-
zeális Gyűjtemény (Nagy kő-
rös, Ceglédi út 19. kon fe ren-
cia te rem)

•  2019. november 12. 19.00 
- „Megyünk a levesbe”

Hadházi László önálló est-
je. Műsorvezető: Musimbe 
Dennis. Jegyek 3.600 Ft-ért 
korlátozott számban kapha-
tók a www.jegy.hu oldalon, 
valamint a kulturális köz-
pontban. N agykőrösi Arany 
János Kulturális Központ, 
színházterem, Nagykőrös, 
Szabadság tér 7.

•  2019. november 16. és 17. 
13.00 - Országos Rajzfilm-
ünnep

Rajzfilmekkel és kézműves 
foglalkozásokkal készülünk 
kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. Klasszikus magyar 
meseválogatással várjuk a 
családokat. 
Részletek: www.korosikul-
tura.hu vagy www.rajzfilm-
unnep.hu illetve a Kőrös 
Art Mozi facebook oldalán.  
Kőrös Art Mozi Nagykőrös, 
Szabadság tér 7.

•  2019. november 19. 18.00 
- Üzenet a könyvtárban

Vendégünk Judy, a Groove-
house együttes énekesnője. 
Egy őszinte beszélgetés a 
„Szemtől szemben” című 
könyvről. A belépés díjta-
lan, de regisztrációhoz kö-
tött. NKAJKK-Szabó Károly 
Városi Könyvtár, Nagykő-
rös, Széchenyi tér 6., felnőtt-
könyvtár
•  2019. november 20. 9.00 

és 10.30 - Brumi és a téli 
álom

Gyermekbérletünk I. előa-
dása a Fabula Bábszínház 

előadásában. Jegyár: 800 Ft. 
Bérletár: 2.300 Ft. 
Nagykőrösi Arany János 
Kulturális Központ, szín-
házterem, Nagykőrös, Sza-
badság tér 7.

•  2019. november 21. és 23. 
17.00 - Geo estek

„A tűzföldtől a Tasman-szi-
getig, avagy a déli földgömb 
tengerei” és „Az Antarktisz 
jeges vizeinek története” 
című előadások. A belépés 
díjtalan! Arany János Kö-
zérdekű Muzeális Gyűjte-
mény (Nagykőrös, Ceglédi 
út 19.-konferenciaterem)

•  2019. november 26. 17.00 
- Kiállítás

„Minden Ké(P)pen Nagykő-
rös 2019.” című fotópályázat 
kiállításának megnyitó ün-
nepsége. A kiállítás megte-
kinthető 2020. január 10-ig. 
Nagykőrösi Arany János 
Kulturális Központ, Rácz 
József Galéria Nagykőrös, 
Szabadság tér 7.

•  2019. november 30. 10.00 
- Könyvudvari vigasság 

Mazsola egy újabb kalandba 
keveredik, történetét vetí-
téssel egybekötve mesélik el 
könyvtárosaink, majd kéz-
műves foglalkozásra várnak 
minden barkácsolni vágyót.  
Részvételi díj: 300 Ft./fő. 
NKAJKK- Szabó Károly Váro-
si Könyvtár (Nagykőrös, Jókai 
utca 10., Gyermekkönyvtár)  

A programokról részletes 
információk találhatók 

honlapunkon: 
www.korosikultura.hu, 

illetve facebook 
oldalunkon.

 Október 31-én letették hivatalos 
esküjüket a nagykőrösi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjai. Az ünnepélyes esküté-
telt követően döntöttek személyi 
kérdésekben, és megválasztották 

a vezetőket. A nagykőrösi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke Kövesdi János, elnök he-
lyettese Szűcsné Miklós Brigitta 
Gyöngyi, a harmadik tag Virág 
Tímea Klaudia lett.  LV

A szív diadala: 
Gyôzött a Kinizsi, de súlyos 
sérülést szenvedett a kapus

Hivatalosan is megalakult 

a nagykőrösi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat
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12 ÉVE EMLÉKEZÜNK EGYÜTT MINDEN 

NOVEMBER 4-ÉN, NAGYKŐRÖSÖN 

A FORRADALOM HŐSEIRE 
Folytatás lapunk 4. oldaláról…

2019. november 4-én, a Nemzeti Gyász Napján a 

„Nagykőrösi Büszkeségpontnál”, a Barta Margit em-

lékműnél emlékeztünk azokra a hősökre, akik a vég-

sőkig kitartottak, akik az életüket áldozták a magára 

hagyott magyarság szabadságáért.

A nemzeti imádságunk, a Himnusz közös eléneklé-

sét követően emlékező beszédet mondott dr. Körtvé-

lyesi Attila képviselő, a rendezvény főszervezője, illetve 

Deák Gábor, a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Is-

kola igazgatója. 

***

Dr. Körtvélyesi Attila és Deák Gábor teljes emlékező beszéde megtekinthető 

az Önkormányzati Hírek Nagykőrös facebook oldalán, a videók menüpontban.

Lejegyezte: Horváth Tibor

Dr. Körtvélyesi Attila képviselő 

emlékező beszéde (részlet): 

„12 éve elkezdődött hagyomá-

nyunk folytatódik tovább, hogy 

minden év november 4-én itt állunk 

és megemlékezünk ’56 november 

4-ről és az ’56-os forradalom és sza-

badságharc áldozatairól. Novem-

ber 4-e kicsit kettős, kettő szerepe 

van. Egyrészt szól a pesti srácokról, 

és most már egyre jobban kezdünk 

beszélni a pesti lányokról is, nagyon 

sok fiatal hölgy, lány is segített, éle-

tét adta, minden eszközzel azon 

volt, hogy ez a forradalom meghoz-

za a várva-várt szabadságot a ma-

gyar nemzetnek. Viszont emellett 

nem szabad elfelejtenünk, hogy no-

vember 4-ének van egy árnyoldala 

is, egy sötét oldala is. Mégpedig az 

árulás. Azok a kommunisták, akik 

elárulták a hazájukat, elárulták a 

magyar népet, mert azt mondták, 

hogy inkább behívják a szovjete-

ket, mert a hatalmukat meg akar-

ják óvni és ezért bizony a sajátjaik 

vérét sem sajnálták. Azok a kom-

munisták, akik mindent megtettek 

annak érdekében, hogy nehogy a 

nép szeme felnyíljon, nehogy a nép-

nek eszébe jusson tovább folytatni 

ezt a harcot és azonnal eltiporták 

a forradalmat, a szabadságharcot, 

hogy egy picit se tudjanak tovább 

beleízlelni abba a szabadságba, 

aminek éppen csak megérintette a 

szele őket. Ezért bizony nagyon sok 

fiatalnak, pesti srácoknak és pesti 

lányoknak az életét oltották ki.(…) 

– fogalmazott beszédében dr. Kört-

vélyesi Attila.

Deák Gábor iskolaigazgató em-

lékező gondolatai november 4. 

kapcsán (részlet): 

„12 évvel ezelőtt alpolgármester 

úr fölhívott telefonon és elmondta 

nekem azt, hogy milyen terve van. 

Nagyon örültem neki. Akkor még 

sokkal kevesebben voltunk ugyan, 

de a gondolat szárba szökkent s 

megerősödött. Aminek különösen 

örülök, hogy ilyen sok fiatal is el-

jött. Ezért, tisztelve az időseket, de 

elsősorban most hozzájuk szólnék. 

Ma nemzeti gyásznap van. (…) 

És eljött az az 1956. november 4-e 

is. 12 páncélos hadosztály, 2000 

harckocsi, 50-55 ezer szovjet ka-

tona. Ezzel álltunk szemben, szer-

vezetlenül, hiszen a szovjetek nem 

bíztak semmit a véletlenre, hiszen 

a magyar katonai vezetést előtte 

Tökölön letartóztatták. Gyakorla-

tilag – ahogy alpolgármester úr is 

mondta – ez az egyszerű emberek-

ről szól, akik fegyvert ragadtak, 

egy szál géppisztollyal odaálltak a 

nehézfegyverzet elé. Megpróbálták 

megfordítani azt, amit lehetetlen 

volt megfordítani. Egyébként nem 

olyan rég hallottam a rádióban egy 

volt történelem, történész tanárom-

nak a véleményét: katonailag mini-

mális esélyünk volt a győzelemre, 

de mégis megtették ezek a fiata-

lok, amit meg kellett tenni.” (…) – 

mondta Deák Gábor igazgató.


