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Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Budapesten, 

a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédet, 

további részletek lapunk 7. oldalán!

A KKKommmmmmmmuunniiizzmmusss 
Áldooozatttaiinnaaaak EEEEmmmmlééknnnappjja

FEEEBRRRRUUUUÁÁÁÁRRR 225.

A z Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett hatá-
rozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Ál-
dozatainak Emléknapjává nyilvánította. 1947-ben ezen a 
napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 
a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, 
majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától meg-
fosztott képviselő  hozzávetőleg kilenc  évet töltött börtö-
nökben és munkatáborokban. Szabadon engedése után 
pár évvel, 1959-ben, 51 évesen halt meg.

Nagyszerű eredmény 
az országos döntőn

Több mint száz csapat közül a 
legjobb tíz között, egész ponto-
san 9. helyen végzett a nagykő-
rösi Arany János Református 
Gimnázium csapata azon az 
országos középiskolai verse-
nyen, melyet „Túl az első X-en 
– Tehetsz a jövődért, válassz!” 
címmel hirdetett meg a Nem-
zeti Választási Iroda az Európai 
Parlament Magyarországi Kap-

csolattartó Irodájával együttmű-
ködve. A nagykőrösi csapat tag-
jai Czira Tímea, Dávid Gergő, 
Fülöp Zsófia, és Tóth Levente 
voltak. A február 18-án meg-
tartott döntőről, a rangos ver-
senyről, s a nagykőrösi csapat 
beszámolójáról későbbi lapszá-
munkban olvashat.

Gratulálunk a csapat 
sikeréhez!

A csapat tagjai a 2019. decemberi középdöntőn

FEBRUÁR 14-TŐL LEHET PÁLYÁZNI 

SPORT ÉS KULTURÁLIS KERETRE!
2020. február 14-től február 27-ig nyújthatják 

be az idei sport és kulturális pályázatokat 

a szervezetek, egyesületek. 
 A részletes pályázati felhívások a szükséges mellékletekkel, 

csatolandó dokumentumok listájával felkerültek a 

városi honlapra (www.nagykoros.hu), a főoldalon 

a hírek között és a felhívások között is elérhetőek 

lesznek. A cél, hogy idén is minél több kulturális- és 

sportprogram megvalósításához tudjon Nagykőrös Város 

Önkormányzata hozzájárulni. 

További részletek korábbi lapszámainkban!
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Megemlékezés
Id. Berdó Gábor
halálának 9. évfordulójára

Édesapámnak

Kimegyek a temetőbe, könnyem pereg le egy kőre.
Ez a kő nem fed mást, mint egy kedves Édesapát!

Nehéz itt e helyen megállni, jobb volna ilyenkor meghalni.
Hisz nem szól már az Édesapa, kinek kincs volt minden szava.

Óvott, védett minden bajtól, de leginkább a hazug szótól!
Ám egy téli hajnalon, elmentél tőlem hirtelen.

Elment oda, hol Angyalok vezetik, hol az Úr Jézus karjai őrzik!
Ha még egyszer láthatnám, átölelném és elmondanám:

Tiszta szívből, örökké szeretlek Drága Édesapám!
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk:

Szerető család

Megemlékezés

Özv. Tóth Györgyné sz. Illés Lídia 
halálának 5. évfordulójára

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.

Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.

Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet.

Amit tőlünk senki, soha el nem vehet.

Egy a reményünk, mely éltet és vezet,

Hogy egyszer majd találkozunk Veled!

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:

Szerető leányod, unokád, vejed

Hónapok óta kérik dr. Czira 
Szabolcs polgármester és a fi-
deszes képviselők, hogy Zágráb 
Nándor hozza be azon jogsza-
bályokat és számításokat, me-
lyek alapján kifizethető a Vízi-
közmű Társulat érdekeltjeinek 
az a 150 ezer forint, melyet Zág-
ráb Nándor és a Jobb Nagykő-
rösért Egyesület ígért korábban.

A képviselő-testület 2020. 
februári ülésén Zágráb Nán-
dor azzal próbálta elhárítani a 
kérést, hogy ez nem jogi kér-
dés, hanem politikai kérdés. 
A polgármester jelezte, hogy 
ez jogi kérdés.

Zágráb Nándor hozzászó-
lásai kapcsán dr. Nagy Lajos 
jegyző elmondta: 

„Újra és ismételten 
el kell mondanom 

és meg kell 
erősítenem, hogy 
ez egy színtisztán 

jogi és pénzügyi jogi 
kérdés.” Hozzátette, 

nagyon komoly 

jogszabályok 
vannak, melyeket 

Zágráb Nándor 
is ismer, hiszen 
korábban már 

beszéltek ezekről.
Zágráb Nándor későbbi 

felszólalásában úgy tett, mint-
ha korábban nem is ő beszélt 
volna politikai kérdésről, s 
úgy nyilatkozott, mások hiába 
beszélnek politikai kérdésről, 
ez jogi kérdés. A 180 fokos 
beismeréssel felérő fordulat 
után pusztán egy kérdés ma-
radt: 

Mikor nyújtja be 
Zágráb Nándor és a 
Jobb Nagykőrösért 

Egyesület azon 
jogszabályokat 

és számításokat, 
melyek alapján 

kifizethető az általuk 
ígért 150 ezer forint?

Zágráb beismerte,
a Víziközmű Társulat 

érdekeltjeinek fizethető 
pénz JOGI kérdés!

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN FRISS 

HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

 ÚJABB NAGYKŐRÖSI 

SIKER

„Nagykőrös 25m és 50m 

lőtér felújítás tárgyban”

 25 millió forint vissza 

nem térítendő fejlesztési 

forrást biztosít az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma

 – tudta meg lapunk.
További részleteket keresse 

az Önkormányzati Hírek későbbi 

lapszámaiban.
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A 150 ezer forintos csatorna-
pénz ígéretével, választási kam-
pányfogásával szembesítette 
Zágráb Nándor helyi Jobbik 
elnököt dr. Körtvélyesi Attila 
alpolgármester a február 13-ai 
képviselő-testületi ülésen. Dr. 
Körtvélyesi Attila felmutatta 
azt a Jobb Nagykőrösért által 
kiadott borítékot is, melyre az 
volt írva: „A 150.000 FT csa-
tornapénzt visszakérők részé-
re”. Ezzel szórták tele a várost a 
választás előtt közvetlenül.

Dr. Körtvélyesi Attila fölszó-
lalásában kifejtette: „A csa-
tornaügy kapcsán érdeklődve 
figyeltem a különböző hozzászó-
lásokat és a rá adott válaszokat. 
A legutóbbi képviselő-testületi 
ülésen abban maradtunk, hogy 
Zágráb Nándor és csapata be-
hozza a bizonyítékokat, hiszen 
aki állít valamit, azt neki kell bi-
zonyítani. Milyen jogon kérjük 
ezt a bizonyítékot? Ez a boríték 
biztos ismerős a Jobb Nagykő-
rösért Egyesület képviselőinek, 

minden postaládába eljuttatták, 
akik aláírtak nekik, vagy pedig 
nem tudták beazonosítani. Ezen 
az van, hogy „kiadó Jobb Nagy-
kőrösért” és „A 150.000 FT csa-
tornapénzt visszakérők részére”. 
Ez van a címzett helyén. Ebben a 
borítékban kettő darab lap volt. 
Volt egy Heti Hírek címlap és 
volt egy levél Ábrahám Tibortól. 
Ez a levél úgy végződik: „Szán-
jon rá 20 percet a saját 150 ezer 
forintjának visszaszerzésére és 
menjen el szavazni, mert a pénz 
visszajár.” Ebből az következik, 
aki elment szavazni, annak 
visszajár ez a 150 ezer forint. 
Semmiféle egyéb kikötés ebben 
nincsen. Föntebb a levélben van 
egy olyan, ezért van benne a Heti 
Hírek címlap (2019. október 9-i 
40-es lapszám), hogy ki meny-
nyi csatornapénzt fizetne visz-
sza. Ebben az van, hogy Czira 
Szabolcs 29 ezer forintot ígér, 
ez az, amiről mi beszélünk, ami 
megilleti a lakosságot és ott van 
Zágráb Nándor fotója, mellette 

150 ezer forint. Ezt Ábrahám 
Tibor aláírásával megerősíti, 
hogy 150 ezer forint jár a nagy-
kőrösieknek. Erre vonatkozóan 
bizonyítékot – hiszen ő ezt ál-
lítja – mai napig nem láttunk. 
És a másik érdekesség, biztos ez 
is ismerős mindenkinek, a Jobb 
Nagykőrösért hírlevele. Ennek a 
hátulján az van az augusztus 27-
ei fórummal kapcsolatban: „itt 
lesz lehetőség kérdéseit feltenni, 
véleményeit, javaslatait elmonda-
ni, valamint megerősítheti igényét 
a visszajáró 150 ezer forintra. 
Mindezeket a Jobb Nagykőrösért 
képviselői az új képviselő-testület 
elé terjesztik.” Ezt Önök meg-
ígérték, hogy előterjesztés készül 
és Önök behozzák a 150 ezer 
forint bizonyítékait. Ezt Önök 
megígérték a saját szavazóiknak 
is mind a levélben, mind ebben 
benne van. Mi nem új dolgot 
kérünk, azt kérjük, amit a sa-
ját szavazóiknak megígértek, 
hogy behozzák a bizonyítéko-
kat, hogy mi támasztja alá és 
Önök ezt a képviselő-testület 
elé fogják terjeszteni. Ezt Önök 
megígérték augusztusban, ok-
tóberben megerősítették. En-
nek ellenére ez a mai napig nem 
jött be.”

Dr. Körtvélyesi Attila alpol-
gármester azt is hozzátette: „A 
másik érdekesség, hogy e héten 
a Magyar Nemzetben megjelent 
egy cikk azzal a címmel, hogy 
másfél ezer tárnokit csaptak be. 
A Pest megyei településen csak 
jól hangzó ígéret volt a csator-
napénz visszafizetése. Fölmerül 
a kérdés most már az ellenzéki 

szavazókban is szerintem: Itt 

is erről van szó? Itt is csak jól 

hangzó választási ígéret volt? Itt 

is csak becsapták az embere-

ket? Nincs szó 150 ezer forint-

ról? Önök most úgy akarnak 

tetszelegni, mint ha a 29 ezer 

forinthoz bármiféle közük len-

ne. Önök, maguk leírták, hogy 

a 29 ezer forintot, azt a pol-

gármester és a csapata mond-

ja. Így van, ahogy mondtuk ez 

az, ami az embereket megilleti 

és az Önkormányzat nem tart 

igényt rá. Önök a 150 ezer fo-

rintról beszéljenek! Miből, mi 

alapján és hogyan akarják ezt 

az összeget kifizetni? Ebben a 

levélben nem volt benne, hogy 

’csak akkor’. Ábrahám Tibor 

nem ezt írta. Azt írta, menjen 

el szavazni és Önnek jár a 150 

ezer forint. Kész tényként ki-

jelentette Ábrahám Tibor. Ez 

mind a hármójuknak (Zágráb 

Nándor, Kökény Gábor, László 

Ferenc – a szerk.) és még an-

nak az öt embernek a körzeté-

ben ez a levél ki lett szórva. Ezt 

Önök személyesen dobálták be 

a postaládába. Magam is lát-

tam, az Önök képviselő-jelöltje. 

Önök mellé álltak és Ábrahám 

Tibor vezetésével megígérték 

ezt a nagykőrösieknek. Tessék 

az ígéretet teljesíteni. Vagy az 

van, mint Tárnokon, becsapták 

az embereket? Továbbra is vár-

juk a bizonyítékokat a 150 ezer 

forintra vonatkozóan.” – fo-

galmazott dr. Körtvélyesi Attila 

alpolgármester.

Horváth Tibor

Megemlékezés
Lénárt Imre Zoltán 

Halálának 28. évfordulójára

Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. 
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből 

a könny naponta kicsordul. 
Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón 

még most is várjuk. 
Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk 

és nem feledünk Téged. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:

Feleséged és családja

Megemlékezés

Lénárt Zoltán 
Halálának 3. évfordulójára

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 

A gyertya az asztalon Érted ég. 

A sok fénykép, mely őrzi emléked, 

S egy betegség, mely elvette életed, 

A bánat, a fájdalom örökre megmaradt, 

Mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad.” 

Szerető édesanyád, húgod és családja

Dr. Körtvélyesi Attila mutatja a borítékot, mellyel Zágrábék teleszórták 
a várost… nem volt benne a pénz

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:
„Önök a 150 ezer forintról beszéljenek! Mibôl, mi 

alapján és hogyan akarják ezt az összeget kifizetni?”
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Az elmúlt évet követően idén 

is Nagykőrös adott otthont a 

serdülő B korosztály (2007-

2008 évben született fiúk) 

részére kiírt országos diáko-

limpiának. A korosztály egyik 

legrangosabb erőpróbájára 43 

egyesületből 144-en érkeztek 

a rendezvénynek helyt adó 

Kossuth Lajos Általános Iskola 

tornacsarnokába, hogy meg-

küzdjenek a bajnoki érmekért, 

helyezésekért. A megnyitón dr. 

Hajdú László, a Kőrös Judo SE 

elnöke tolmácsolta a Magyar 

Diáksport Szövetség, valamint 

a Magyar Judo Szövetség üd-

vözletét, majd Szabóné Irházi 

Zsuzsanna, az Önkormányzat 

Emberi Erőforrások Bizottság 

elnöke köszöntötte a városba ér-

kezőket. Ezt követően a magyar 

judo sport legeredményesebb 

versenyzője, az olimpiai ezüs-

térmes Ungvári Miklós biztatta 

néhány szívhez szóló mondattal 

a fiatal sportolókat. A küzdel-

mek 11 órakor kezdődtek és a 

versenyre kilátogatók igen pa-

rázs csatákat láthattak. A Kőrös 

Judo SE versenyzői öten léptek 

szőnyegre. Közülük Kovács 

Ádám szerepelt a legjobban, 

aki 5 helyezést ért el két győztes 

és két vesztes mérkőzéssel. Ko-

vács Botond és Zsarnai Zsolt 

egyaránt a 7. helyen végeztek, 

míg Cseh Attila és Török Csa-

ba igen jól küzdöttek, de nem 

sikerült pontszerző helyezést 

elérniük. Az előttünk álló hét-

végén ismét fontos erőpróba 

következik a kőrösiek számára, 

akik a Veszprémbe utaznak az 

ifjúsági országos bajnokságra. 

Március 29-én és március 1-jén 

ismét megtelik a Kossuth La-

jos Általános Iskola, mert ek-

kor kerül megrendezésre a VI. 

Kőrös Kupa, ahol szombaton a 

diák és serdülő korosztály lép 

szőnyegre, majd március 1-jén 

a 10 év alattiak vetélkednek 

majd. Az egyesület ezúton 

szeretné megköszönni min-

den támogatójának és a szü-

lők munkaközösségének azt a 

rengeteg segítséget, amit nyúj-

tottak a verseny zökkenőmen-

tes és gyors lebonyolításában. 

Közeleg a személyi jövedelem-

adó bevallás időszaka, ezért az 

egyesület arra kéri támogatót, 

hogy aki teheti adója 1 száza-

lékával támogassa működését. 

Adószám: 18677241-1-13.

KŐRÖS JUDO SE

A klubház építésével, az ön-
kormányzati önerővel kap-
csolatban valótlan informá-
ciók jelentek meg az országos 
sajtóban. A hazugságok for-
rása pedig Zágráb Nándor, 
helyi Jobbik elnöke, a Jobb 
Nagykőrösért képviselője. 
(„Ezt Zágráb Nándor, a Jobb 
Nagykőrösért Egyesület ön-
kormányzati képviselője, a 
helyi Jobbik elnöke erősítette 
meg az Indexnek.”)

Úgy tűnik, Zágráb Nándor 
ismét hazudik, országos szint-
re akarja emelni a gyűlölkö-
dést. Zágráb újra rosszat akar 
a városnak, meg akarja fúrni 
a klubház beruházását, mint 
ahogy a piaccsarnok építését, a 
SIIX idejövetelét is meg akarta. 

ZÁGRÁB HAZUDIK! Ha-
zudott, amikor azt mond-
ta, megszűnik a Zeneiskola. 
Nem szűnt meg, sőt Zágráb 

csapatában indult a trombi-

tatanár. Hazudott, amikor 

azt mondta, megszűnik a 

Dalmady iskola és óvoda. 

Nem szűnt meg. Hazudott, 

amikor azt mondta, a város 

el akarja bontani a Gyopár u. 

garázsokat. Azóta is ott van-

nak a garázsok. Zágrábék azt 

hazudták, új konzerv gyárat 

építenek. Tudjuk mi lett be-

lőle, semmi. Zágráb azt ígér-

te, 150 ezer forint jár vissza 

még a csatornapénzből. Ed-

dig semmilyen jogforrást, 

dokumentumot, kormány-

határozatot erről nem tud-

tak bemutatni. ZÁGRÁB 

NÁNDOR HAGYJA ABBA A 

HAZUDOZÁST, A VÁROS 

LEJÁRATÁSÁT!

ZÁGRÁB NÁNDOR 
HAZUGSÁGAI MIATT

VALÓTLANT ÁLLÍTOTT 
AZ INDEX ÉS A HVG.HU!

A Nagykőrösi Kinizsi SE 
közleménye

„EZT NEM TŰRJÜK TO-
VÁBB! - Öngólt rúgott és 
lebukott az egyesületet és a 
várost lejáratni kívánó, orszá-
gos médiákat félre informáló 
nagykőrösi képviselő, Zágráb 
Nándor!

Elárulta magát Zágráb 
Nándor, a Jobb Nagykőrösért 
Egyesület képviselője, az In-
dex szerint ő erősítette meg a 
cikkben szereplő valótlanságo-
kat. Ugyan gyorsan helyreiga-
zította magát az Index, a cikk 
címében az alábbi hazugságok 
szerepeltek „a város megdob-
ta 146 millióval a nagykő-
rösi futballklubot”, emellett 
pedig több tárgybeli tévedés 
történt a cikken belül, amiért 
az egyesület helyreigazítás és 
rossz hírnév keltése miatt már 
intézkedett volna. Így egyér-
telművé vált, hogy az év eleji 
ankét utáni országos médiában 
megjelent lejárató cikkek és a 
most megjelent cikk mögött is 
Zágráb Nándor és politikai ta-
nácsadói állnak. Megdöbbenve 
szemléltük eddig is a folyama-
tos találgatásait, ezáltal játéko-

sokat, szurkolókat, a klub szim-
patizánsait megtévesztő helyi 
ellenzéki vezető hirtelen jött 
nagy érdeklődését a klub iránt. 
Azt viszont még a legrosszabb 
álmaiban sem gondolta az 
egyesület, hogy a Nagykőrösi 
Kinizsi SE-t felhasználva, fél-
revezetés és hazugságok útjára 
lép Zágráb, vélhetően politi-
kai érdekből. Megdöbbentő a 
félreinformálás ténye a klub 
számára, hiszen azt várnák a 
helyi sportegyesületek, hogy 
egy polgármester-jelölt, he-
lyi képviselő a szívén viseli a 
nagykőrösi sportegyesületek 
sorsát. Félünk, Zágráb Nán-
dor és csapata továbbra is 
azért fog dolgozni, hogy lejá-
rassa az egyesületet, közvetve 
azon munkálkodjon, hogy 
ne legyen se utánpótlás, se 
felnőtt labdarúgás Nagykő-
rösön. Kérjük tehát Zágráb 
Nándort, ne uszítsa tovább az 
embereket, ne bántsa a fociz-
ni vágyókat, edzőket, klub 
szimpatizánsokat, vezetőket! 

Nagykőrösi Kinizsi SE, 
vezetősége

JUDO: ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA NAGYKÔRÖSÖN

Kovács Ádám jobbról az első
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Minősíthetetlen, gusztus-

talan stílusú alpári szemé-

lyeskedés teríti be Zágráb 

Nándor helyi Jobbik elnök 

facebook oldalát. Ezeket az 

embereket, akik gyűlölköd-

ve, magukból kivetkőzve 

beírnak, Zágráb hazudozá-

sai és provokálása generál-

ja. Zágráb ezeket nem törli 

ki, így vélhetően egyet is ért 

azokkal, helyesli. Ez szégyen!

Dr. Czira Szabolcs pol-

gármester ezzel kapcsolat-

ban a február 13-ai képvise-

lő-testületi ülésen elmondta: 

Kértem a kollégáimat, hogy 

Zágráb Nándor facebook 

oldaláról töltsenek le olyan 

hozzászólásokat, melyekkel 

egyetért, különben letörölte 

volna. Gyakorlatilag gerjeszti 

azt a hangulatot, azt az alpá-

ri stílust, amely más emberi 

méltóságát sérti, más családja 

kiirtására szólít fel, gyűlölkö-

dő beírások vannak. Nagykő-

rösön már évek óta Zágráb 

Nándor ezt gerjeszti, és ezt 

szítja. Én vállalom és ígérem, 

hogy minden testületi ülés 

előtt név szerint föl fogom 

olvasni azokat a beírásokat, 

amik az interneten fönt van-

nak és más emberi méltóságát 

sérti. (...) 

A polgármester a kommen-

tek felolvasása után a Zágráb 

Nándorral egy szövetségben 

indult Kökény Gábor képvi-

selőtől ezt kérte: „Én arra sze-

retnélek Gábor külön téged 

kérni, Te új képviselő vagy, 

nem így ismerjük egymást, 

hogy ezzel azonosulni tudsz, 

segíts Zágráb Nándoron, 

hogy ne hergelje az embere-

ket, ne csapja be az embere-

ket. Ti is látjátok, hogy folya-

matosan becsapja és ennek a 

következménye, hogy ilyen 

bejegyzések kerülnek föl az 

internetre, amit ő fönntart, 

amivel gyakorlatilag egyet-

ért. Én úgy gondolom, ennek 

véget kell vetni.”

Nézze meg az erről készült 

videónkat az Önkormányza-

ti Hírek facebook oldalán!

Horváth Tibor

„ENNEK VÉGET KELL VETNI!” 

A számos, egy egész füzetnyi gyalázkodó komment közül néhányat 

fel is olvasott a polgármester, melyek közül valamennyit itt is 

idézünk Zágráb facebook oldaláról (ahogy a facebookon szerepel, 

módosítás nélkül): 

Ferenc József Bakos: „Az a ganyé Czira itt a fő bűnös.”

Zsigmond Técsi: „Inkább azonnali hatállyal agyonütni!”

Maria Keskenyne Tót: „Na elmész a bus csába takony agyu 

ALPOLGÁRMESTERSENKIHÁZI a PÉNZT vissza mert 

ez nem fogjuk lenyelni”

Lóránt Farkas: „Büdös Fideszes állatok!’

Ervin Burján: „Kötelet nekik”

Marika Zay Jozsefné: „Ha a halálos ítéletükről szavazni akkor 

százszor is igen, iegen. Dögöljenek meg családostól rohadt rablók.”

Gyula Fajka: „Most akkor Lázár a főnök vagy Czira ezek szerint 

mindkettő egy hazug aljas mocskos diszno gazember!”

Gonda Erzsébet:” Körtvélyesinek csak a pofája nagy de eladná az 

anyát tizfilérért is meg a családját is ilyenek az aljas gazemberek.”

Zsuzsa Patik: „Ronda sunyi ember” (a polgármesterre 

vonatkoztatva – a szerk.) Dr. Czira Szabolcs itt megjegyzi: 

„Több évet együtt dolgoztunk a hivatalban, soha nem mondta, 

hogy gondja van.”

Anita Szaszkó: „… trágyadomb az egész bagázs, hivatalostól, 

testülettel együtt”. Dr. Czira Szabolcs hozzáteszi: „Az, aki 

irodavezető is volt, kiemelt fizetést is kapott, kiemelt jutalmat 

kapott. Akkor nem mondta, hogy trágyadomb a hivatal is például.”

Jozsef Szendi: „Akasztófára velük mocskos fidesz kutyák”

Robert Csordás: „…aki rájuk szavazna az Hazaárulo, le kell lőnni”

András Taskovics: „Dögölj meg ciradisznó és bandája”

József Oláh: „Pofán kéne bas…ni azt a rohadt czirat. Aztán szépen 

a többit…elásni a hátsó kertben….”

Éva Nagyné Gráf: „Nagy Balázs saját tapasztalatból tudom egy 

hazug senkiházi, ilyet választottak meg???? Hát normális?

Maria Keskenyne Tót: „Jaj Czira ha csak 1% átok meg fogja a 

családod már is fájdalmas…”
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Hirdetés Hirdetés

A Crown Magyarország Kft.

nagykőrösi telephelyére az alábbi 

pozícióba keres munkatársakat:

Vonalvezető
Amit elvárunk:

• folyamatos és megfelelő minőségű gyártás
biztosítása a termelő vonalakon
• napi, heti tervszerű megelőző

karbantartásokban való részvétel
• folyamatokhoz tartozó adminisztrációs

feladatok precíz elvégzése
• felelősségteljes, minőségtudatos

munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása

Előnyt jelent:
• gyártósoron szerzett tapasztalat

• számítógépes ismeret
• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag

• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség

A fényképes jelentkezéseket a
HUN-Nagykoros.ALLAS@eur.crowncork.com

e-mail címre várjuk.

VIGYÁZAT: HAMIS 
VÁSÁRNAPTÁR

a kereskedelmi lapban!
Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, 

hogy a Kék Nefelejcs „becenevű” nagykőrösi 

kereskedelmi lap 2020. február 6-án 

megjelent lapszámának 10. oldalán olyan 

vásárnaptár jelent meg, melyhez úgy 

szerkesztették át a 2020 évre vonatkozó 

nagykőrösi vásárnaptárat, hogy több 

vásárhoz rossz időpontot közöltek. 

Február és július vonatkozásában 2 napos 

csúszással jelzik az időpontot, a december 

helyett pedig novemberre tettek vásárt. A rossz 

időpontokat abba a formába helyezték bele, ami 

a nagykőrösi vásárnaptárok hagyományos 

arculata, így aki látja, megtévesztheti. 

A hiteles vásárnaptárat megtalálja 

a http://www.nagykoros.hu/cikkek/20191126/VASARNAPTAR_2020 oldalon.
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Magyarország mindenek előtt 

– hangoztatta Orbán Viktor 

miniszterelnök vasárnap Bu-

dapesten, a Várkert Bazárban 

tartott évértékelő beszédében.

A kormányfő beszédét azzal 

kezdte, hogy ma, száz évvel a 

trianoni halálos ítélet után azt 

jelentheti: „élünk, és Magyar-

ország még mindig megvan”. 

Hozzátette: nem csak élünk, de 

ki is szabadultunk az ellenséges 

gyűrű szorításából.

Arról is beszélt, minden fele-

melkedő nemzet sikertörténete 

az önbecsülés megerősítésével 

kezdődik, a bajba jutott or-

szágok polgárainak személyes 

önbecsülése pedig csak nem-

zetükével együtt térhet vissza. 

A felemelkedés kulcsa tehát a 

nemzeti önbecsülés helyreállítá-

sa – mondta.

Arról is beszélt, hogy „Ma-

gyarországot a volt kommunis-

tákból álló kormány vitte csőd-

be liberális politikájával”. „Ez a 

példa megerősíti azt a feltétele-

zést, hogy olyan, hogy liberális, 

nincs is. A liberális nem más, 

mint diplomás kommunista” 

– fogalmazott, úgy folytatva: 

„ha megfogadtuk volna a taná-

csukat, akkor most Magyaror-

szág egy kórteremben feküdne, 

IMF- és brüsszeli hitelek csövei 

lógnának minden végtagjából, 

és Soros György kezében lenne 

a hitelek csapja”. Úgy fogalma-

zott: ebben nincs semmi túlzás, 

„én, aki több mint harminc éve 

nyomom az ipart a politiká-

ban, saját szememmel láttam, 

hogy Soros György háromszor 

próbálta meg kifosztani Ma-

gyarországot».

Orbán Viktor szólt továbbá 

arról, hogy újra nemzeti konzul-

tációra készülünk, amire „ismét 

a kényszer visz rá”, és egyetértési 

pontokat kell létrehozni, hogy 

a kormánynak legyen mire rá-

állnia, legyen hol megvetnie a 

lábát.

A miniszterelnök kifejtette: 

külföldről finanszírozott, «s per-

sze a Soros-hálózathoz tartozó 

szervezetek és felbérelt ügyvé-

deik a jogvédelemmel visszaélve 

perek tömkelegét indítják, hogy 

a magyar emberek pénzéből ko-

moly összegeket fizettessenek 

erőszakos bűnözőknek és persze 

maguknak is. A perek sokasága, 

12 ezer per milliárdokba kerül. 

Nem nézhetjük ezt tovább tétle-

nül» – hangoztatta.

Az elmúlt 10 évet értékel-

ve Orbán Viktor kijelentette: a 

tények azt mutatják, hogy az 

utolsó 10 év volt a legsikere-

sebb 10 az elmúlt 100 év ma-

gyar történetében.

Az elmúlt 10 évben „megta-

nultuk azt is, hogy Európa nem 

Brüsszelben van. Európa mi 

vagyunk, és nem kell megfelel-

nünk a megfáradt brüsszeli elit-

nek. (...) Korábban azt hittük, 

Európa a mi jövőnk, ma már 

tudjuk, hogy mi vagyunk Euró-

pa jövője” – fogalmazott.

A kormány a héten klíma-

védelmi akciótervet fogadott el, 

megalkották azt a programot, 

amellyel elérik, hogy 2030-ra a 

Magyarországon előállított vil-

lamos energia 90 százalékban 

szén-dioxid-mentes legyen.

Közölte: minden újszü-

lött után tíz fát ültetnek, 

2030-ra elérik, hogy az or-

szág erdővel borított területe 

27 százalékra növekedjen. A 

következő 10 évben meghat-

szorozzák a naperőművek ka-

pacitását. Támogatni fogják az 

olcsó elektro mos autók meg-

jelenését és használatát, vala-

mint 2022-től csak elektromos 

buszok forgalomba állítását 

fogják megengedni a városi 

közlekedésben – mondta.

A családvédelmi akcióterv-

ről tájékoztatva Orbán Viktor 

közölte: több mint százezren 

jutottak hozzá a babaváró hitel-

hez, amely a 10. legnépszerűbb 

kifejezés volt, amire az interne-

tezők rákerestek. Megkezdődött 

a négygyermekes anyák jöve-

delemadó-mentessége, ami 40 

ezer család életét teszi köny-

nyebbé – hívta fel a figyelmet a 

kormányfő.

A kormányfő közölte továb-

bá, 2020 és 2021 a kormányzati 

munka, az országépítés folytatá-

sa lesz.

Úgy folytatta: «látjuk, hogy 

az ellenzék már most készülő-

dik. Fű, fa, virág, tücsök és bo-

gár is bekerülhet a csapatukba, 

csak valahogy visszakapasz-

kodhassanak a hatalomba. Már 

próbálgatják a közös szerelést 

is. Az eredmény még felemás, 

egészen avantgárd kombináci-

ókat láthatunk. Alul kisnyilas 

gatya, fölül vörös mellény, rajta 

szivárványszínű kitűző».

„Az a feladatunk, hogy a 

nemzetet felkészítsük a követ-

kező években ránk váró nagy 

próbatételekre” – hangsúlyozta 

Orbán Viktor, úgy fogalmazva: 

„csak annyit akarhatunk, de azt 

akarjuk is, hogy a magyarok ab-

ban a jólétben és biztonságban 

élhessenek és gyarapodhassanak 

a saját hazájukban, amelyet meg-

érdemelnek elődeink és a maguk 

munkájának s áldozatainak fejé-

ben”.

Ilyen 100 év után itt állni 

annak bizonyítéka, hogy az 

Úristennek még tervei vannak 

ezzel az országgal. Illő tiszte-

lettel csak annyit mondhatunk, 

készen állunk a hívásra, készen 

állunk a következő százéves 

utazásra. „Magyarország min-

denek előtt, a Jóisten mindany-

nyiunk fölött” – zárta szavait.

  (MTI) 

Magyarország mindenek előttMagyarország mindenek előtt
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Hirdetés

Mint arról beszámoltunk, lakos-

sági tájékoztató fórumot tart a 

NIF Zrt. Nagykőrösön a 441-es 

számú főút fejlesztésével, felújí-

tásával kapcsolatosan. A rendez-

vényre mindenkit szeretettel vár-

nak 2020. február 20-án 15 órától 

a kulturális központban. 

Erre a hírre a facebookon úgy 

reagált egy exhibicionista, nár-

cisztikus (?) személyiség, hogy 

„elmenni egy nem sajtónyilvá-

nos tájékoztatóra pedig értelmet-

len időpocsékolás.” Az érdekes, 

hogy elméletileg ezt egy nem saj-

tó munkatárs írja, vagy titokban 

már ő is álnéven írogat cikkeket 

a kereskedelmi újságba?  Koráb-

ban éppen azt tette szóvá, hogy 

nem tartanak tájékoztató fóru-

mot, most pedig ezt tartja értel-

metlen időpocsékolásnak? Vagy 

egyszerűen csak a kényszeredett 

szereplési vágy, a magamutogatás 

hajtja, és ha nincs ott a sajtó, ami 

előtt fontoskodhatna, akkor az 

már nem is fontos neki? 

Mi az exhibicionizmus? Az ex-
hibicionizmus magamutogatási 
vágyat, szereplési vágyat jelent. 
Gyakran társul extroverzóval, tehát 
kifelé éléssel, illetve nárcizmus-
sal. Valamilyen szintű nárcisztikus 
vágy mindenkiben van, mindenki 
szeretné, ha elfogadnák, csodál-
nák, megnézzék, valamilyen ké-
pességéért rajongjanak. Az exhibi-
cionistáknál ez a vágy felfokozott, 
ők az átlagnál jobban szeretnék 
magukat megmutatni, elisme-
réseket szerezni, visszai gazolást 
kapni.  Horváth Tibor

Az exhibicionista ember, 
aki, ha nem sajtónyilvános 
egy rendezvény, akkor arra 

el sem megy…
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 Dr. Czira Szabolcs polgármester 
a február 13-ai képviselő-testületi 
ülés elején jelentette be: „A Nem-
zeti Népegészségügyi Központ a 
Bács megyei kórház, illetve a Tol-
dy Ferenc ceglédi kórház felkéré-
sére, vagy annak beleegyezésével 
a fekvő- és járó beteg szakellá-
táshoz tartozó területi ellátást 
fölülvizsgálja. Tehát eddig – én 
magam is azon voltam – a na-
gyobb biztonságot nyújtó kecske-
méti kórházhoz tartoztunk, most 
ennek a fölülvizsgálata történik. 

Ennek az eljárásnak a megindítá-
sa 2020. január 20-án kezdődött, 
ügyintézési határidő 60 nap, tehát 
március 20-ig.”

Nagy Balázs alpolgármester 
fölszólalásában elmondta: „Az 
egészségügyi ellátás felülvizs-
gálatával kapcsolatban szeret-
nék aláírásgyűjtést kezdemé-
nyezni a nagykőrösi lakosság 
érdekében, hogy továbbra is a 
Bács-Kiskun Megyei Kórházhoz 
tartozzon Nagykőrös egészség-
ügyi ellátása. Ezzel kapcsolat-

Névnapjuk alkalmából köszön-
tötték Jani Ferencnét és Szélesi 
Balázst a Kis István Népdalkör 
tagjai, valamint a meghívott 
vendégek, Juhász Nándor igaz-
gató és Nyerges József, tisztelet-
beli tag. 

„A névnapokat mindig meg 
szoktuk ünnepelni közösen, így 
van ez most is, van két ünnepel-
tünk Julianna és Balázs. Egy kis 
közös uzsonnát tartunk, jól érez-
zük magunkat együtt.” – mond-

ta el lapunknak nyilatkozva Kis 
Istvánné, a Népdalkör vezetője. 

A közös éneklés és Turkevi 
Antal balladája tette még szebbé 
és ünnepibbé ezeket a meghitt 
perceket.

 Sok erőt és jó egészséget 
kívánunk szeretettel a 
Kis István Népdalkör 
vezetőjének, minden 
tagjának és külön a 

névnapjukat ünneplőknek!
Horváth Tibor

A szeretet az, ami összeköt:
Névnapi köszöntés 

a Kis István Népdalkörben!

ban készítettem aláírásgyűjtő 

ívet és majd így szeretnék segít-

séget kérni, hogy továbbra is a 

Bács-Kiskun Megyei Kórházhoz 

tartozzunk.”

Mint az köztudott, Kecske-

méten sokkal több vizsgálatot 

tudnak egy helyen elvégezni, 

nem úgy, mint a ceglédi kór-

házban, amikor régebben oda 

tartozott Nagykőrös, akkor volt, 

hogy Budapestre, Törökbálint-

ra, Kistarcsára és Szolnokra 

kellett elutazni olyan vizsgála-

tért, ami Cegléden nem volt. A 

polgármester közbenjárására, 

lobbizására aztán átkerültünk 

Kecskeméthez, így könnyeb-

ben, rugalmasabban lehetett a 

vizsgálatokat intézni. Most ezt 

vizsgálják fölül, nem tudjuk 

még, milyen eredménnyel. 

ÍRJA ALÁ NAGY BALÁZS 

ALPOLGÁRMESTER 

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍVÉT ÖN 

IS, TARTOZZUNK TOVÁBB-

RA IS KECSKEMÉTHEZ!

Az íveket megtalálja Nagy 

Balázs alpolgármesternél 

és a Polgármesteri Hivatal 

portáján!

Horváth Tibor

Nagy Balázs alpolgármester aláírásgyűjtést indít: 
TARTOZZUNK TOVÁBBRA IS 

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZHOZ!
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Tudta? Aranyos kis Tortaszak-
üzlet nyitott Nagykőrösön de-
cemberben, az Eszperantó utca 
2. szám alatt, a zöldség-gyü-
mölcs üzlet mellett, ahol nagy-
nagy szeretettel várják a kedves 
vásárlókat.  A Nagykőrösi Tor-
takellék Szaküzlet tulajdonosá-
val, Kecskés Ildikóval készítet-
tünk interjút, ezt olvashatják az 
alábbiakban.
ÖH: Hogyan, honnan jött az 
ötlet, hogy ilyen szaküzlet nyi-
tásába fogjon bele Nagykőrö-
sön?
Kecskés Ildikó: Én is imádok 
sütögetni, ha csak tehetem, szü-
letésnapokra, ünnepekre mindig 
készítek süteményeket. Ezzel is 
szeretném még személyesebbé 
tenni, hogy saját készítésű édes-
séggel várom a vendégeket. Tisz-
telem a hagyományokat, mert 
ebben a szellemben nevelked-
tem, ezért törekszem, hogy min-
dent saját kezűleg állítsak elő. 
Innen jött az ötlet, hogy mennyi-
re nagyszerű lenne, ha minden 
alapanyagot, kelléket be lehetne 
szerezni egy helyről. Mivel már 
Nagykőrösön volt egy hasz-
náltruha boltom, ami jelenleg 
költözés alatt van egy nagyobb 
üzletbe, úgy gondoltam, annak 
a helyén, itt a tökéletes alkalom, 
hogy nyissak egy tortakellék 
szak üzletet. 
ÖH: Kérem, mutassa be a tor-
takellék szaküzletet, mi min-
dent lehet itt vásárolni? Mond-
juk, egy születésnapi tortához 
mit tudna ajánlani?

Kecskés Ildikó: A cukrászati 
alapanyagoktól kezdve a kellé-
kekig minden megtalálható. Le-
gyen az tortabevonó, sütikiszúró 
vagy dekoráláshoz szükséges 
cukrász kellék. Ennek az üzlet-
ágnak a választéka határtalan, 
ezért a már meglévő árukészle-
tet folyamatosan bővítjük, figye-
lembe véve a vásárlók kéréseit is. 

Szülinapi tortához mindenki 
megtalálja a számára megfelelő 
terméket, a gyakorlottabbak az 
általunk kínált alapanyagokból 
sajátkezűleg készíthetik el, míg 
a kezdőknek nagy segítség lehet 
a készleten lévő tortadíszítő ele-
mek. A minőségi termékeink 
garantálják a tökéletes vég-
eredményt.
ÖH: Milyen extra szolgáltatá-
sokkal várják az érdeklődőket, 
ami különlegessé teheti a he-
lyet? 
Kecskés Ildikó: Extra szolgálta-
tásként a kedves olvasók figyel-
mébe ajánljuk Facebook olda-
lunkat (Nagykőrösi Tortakellék 
Szaküzlet), ahol nemcsak a ter-
mékekkel ismerkedhetnek meg, 
hanem részletes információkat, 
tippeket és érdekességeket is 
megosztunk velük. Nagy segít-
ség lehet azoknak a kezdő házi-
asszonyoknak, akik most ismer-
kednek a sütés rejtelmeivel, vagy 
olyanoknak, akik már régóta 
otthonosan mozognak a kony-
hában, de még nem dolgoztak 
egyes termékekkel.
Többször rendeztünk már nye-
reményjátékokat. 

Minden hónapban megren-
dezésre kerül a TORTASZÉP-
SÉGVERSENY. A győztes a 
Facebook oldalunk borítóképe 
lesz 1 teljes héten át.

Segítségünkkel különleges-
sé és egyedivé teheti tortáit, 
legyen szó akár az ünnepelt 
kedvenc mese figurájáról vagy 
egy közös családi élmény meg-
örökítéséről.
ÖH: Milyen jövőbeni tervek 
vannak, terveznek-e még vala-
milyen bővítést? 
Kecskés Ildikó: Hatalmas ter-
vekkel nyitottuk meg a Nagy-
kőrösi Tortakellék szaküzletet. 
Folyamatos háttér munka zajlik, 
szerkesztjük a Facebook olda-
lunkat, tájékozódunk a terméke-

ket illetően, de a legfontosabb 
a hozzánk betérők igényeinek 
maximális kielégítése, mert 
csak velük együtt érhetjük el 
a sikert. Ezúton is szeretnénk 
megragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjük eddigi támoga-
tásukat és bízunk benne, hogy a 
továbbiakban is sikeres együtt-
működést tudunk megvalósíta-
ni.
Nagyon köszönjük a Nagy-
kőrös Önkormányzati Hírek 
megkeresését, hogy lehetősé-
get biztosított az interjún ke-
resztül üzletünk profiljának 
megismertetésére és népszerű-
sítésére. 

Az interjút készítette: 
Horváth Tibor

MEGNYITOTTUNK
Nagykőrösi Tortakellék Szaküzlet nyílt 

az Eszperantó utcában!

T i s z t e lt  tá m o g at ó n k !

Óvodánk A Názáret Római Katolikus Óvoda 2001-ben 

„Angyalkert” néven alapítványt hozott létre.

Az „Angyalkert” Alapítvány célja: a katolikus óvodába járó 

gyermekek számára optimális tárgyi feltételeket teremtsen, 

bővítse, javítsa az óvoda eszközellátottságát. Továbbá, hogy 

a gyermekek számára olyan óvodát varázsoljon, amely hoz-

zájárul készségeik kialakításához, képességeik fejlesztésé-

hez, emellett betöltheti a tehetséggondozás szerepét is:

Amennyiben alapítványunkat támogatja, kérjük Önt, hogy 

rendelkező nyilatkozatára az alábbi adatokat írja fel:

Kedvezményezett neve: Angyalkert Alapítvány

Kedvezményezett adószáma: 18694466-1-13

Önzetlen segítségét előre is köszönjük!

Az Angyalkert Alapítvány Kuratóriuma
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Hirdetés

Városunk polgármestere, dr. 
Czira Szabolcs volt a Cegléd Vá-
rosi Televízió Háttér című mű-
sorának vendége február 5-én, 
szerdán, ahol az idei ballada-
mondó verseny is szóba került. 

Dr. Czira Szabolcs polgár-
mester elmondta: „Most lesz 
az Arany János balladamondó 
verseny Nagykőrösön, márci-
us elején és óriási az érdeklő-
dés. Hála Istennek. Köszönet a 
magyar tanároknak, köszönet 
az iskoláknak. Több mint 200 

gyermek jelentkezett erre a ver-
senyre. Nem egyszerű egy balla-
dát megtanulni, az egyik legne-
hezebb és emellett a kütyüvilág 
mellett, amibe beleszorulnak a 
gyerekek, még azért a szép ma-
gyar beszédet is ápolni akarják” 
- fogalmazott a polgármester.

Nézzék meg a videót! A tel-
jes adást is megtekinthetik a 
CTV youtube csatornáján, ide 
kattintva: https://www.youtube.
com/watch?v=aXkW9xvOZQo

 Horváth Tibor

Folyamatosan azon dolgoznak 
a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 
szakemberei, hogy minél hama-
rabb megvalósuljon a Bárány 
lakótelep parkolóinak mart 
aszfalttal történő javítása. Az 
egyik parkoló már elkészült, a 
másik parkolóba is megérkezett 
a mart aszfalt, előttünk borítot-

ták le, várhatóan lapzártánk után 
készülhet el teljesen a kivitelezés.

A körzet megválasztott képvi-
selője, Sebestyénné Angyal Zsu-
zsanna (FIDESZ-KDNP) folyama-
tosan figyelemmel kíséri a munkát, 
beszélget a szakemberekkel és az 
ott lakókkal egyaránt, hiszen neki 
fontos az emberek véleménye. 

 Sebestyénné Angyal Zsu-
zsanna elmondta, kérdőívet fog 
elindítani abból a célból, hogy 
még magasabb szinten kerül-
jön a lakosság akarata képvisel-
ve. TÉMA: „Kérdőív parkolók 
létesítésével kapcsolatban, a 
Bárány utcai lakótelepen, a 
Pásztor utca felől”. Itt az embe-

rek bejelölhetik, hogy „parkoló 
legyen” vagy „zöldfelület ma-
radjon”. A képviselő minden 
ott lakót meg fog keresni, hogy 
ez pontosan felmérésre kerüljön.
Nézzék meg képeinket az Ön-
kormányzati Hírek facebook 

oldalán!
Horváth Tibor

Dr. Czira Szabolcs polgármester a CTV-ben:
Több mint 200 gyermek jelentkezett a balladamondó versenyre

MMARTTT ASSZZFFFAALLTTAAAAL JAAVVÍTJÁÁÁK 
A BBÁÁRÁNNNY LLAAKKKÓÓÓTELLLEEPPP PPAARKOOLÓIT!!
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Hirdetés
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GYÓGYSZERTÁRI 
ÜGYELET

2020. február 17-től 

ARANY GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Szabadság tér 11. 

Tel.: 53/350-366

2020. február 24-től 

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Kecskeméti út 18. 

Tel.: 53/350-182

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.

ORVOSI ÜGYELET TELEFON SZÁMA:
53/350-377

A pályázat célja: Elsősorban 

azon nagykőrösi lakosok és 

in téz mények munkájának 

nyil vá nos keretek közötti ér-

té kelése, elismerése, akik 

kiemel kedően sokat tesznek 

és részt vesznek a város külső 

meg jelenésének szebbé tételé-

ben. Ezzel elősegítve és kiala-

kítva egy virágos, környezet-

barát, kulturált, esztétikus és 

vendégváró településképet.

A pályázat díjazásánál az 

alábbi kategóriákban indul-

hatnak nagykőrösi bejelentett 

lakcímmel rendelkező magán-

személyek vagy intézmények.

1. Legvirágosabb ház (Csa-

ládi ház, külterületi ingat-

lanok környezetének ápo-

lása, virágosítása)

2. Legvirágosabb társasház 

(Lakótelepek, társasházak 

erkélyei, az épület körüli 

környezetének fenntartá-

sa, ápolása, virágosítása)

3. Legvirágosabb intéz-

mény (Közintézmények 

környezetének fenntartá-

sa, ápolása, virágosítása)

A nevezési lapot Nagykő-

rös Város Önkormányzata 

címére (2750 Nagykőrös, 

Szabadság tér 5.) lehet be-

nyújtani a Polgármesteri Hi-

vatalnál beszerezhető, vagy 

Nagykőrös Város honlap-

járól (www.nagykoros.hu) 

letölthető formanyomtatvá-

nyon.

Pályázat benyújtásának 

határideje: 2020. április 30., 

csütörtök 12:00 óra

Információ a pályázattal 

kapcsolatban az alábbi elér-

hetőségeken érhető el:

Nagykőrösi Polgármes-

teri Hivatal Polgármesteri 

Kabinet (2750 Nagykőrös, 

Szabadság tér 5., 1-es hivatali 

helyiség, ügyfélfogadási idő-

ben, előzetes időpontegyez-

tetést követően) Beretvás 

Judit (53/550-358; e-mail: 

beretvasjudit@nagykoros.eu).

MMÁRRR LEEEHHHEEEET PPÁÁÁLLYYÁZNNNI 
A „VVirágooos NNNaaaggggykkkőőrrrösséért 220200” 

pállyázzaaattiii feeelhhívváásraaa 
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Sikeres volt az „Egy randi a 
múltban?” című új kezdemé-
nyezés. 2020. február 14-én, 
Valentin nap alkalmából kü-
lönleges tárlatvezetéssel vár-
ta látogatóit az Arany János 
Közérdekű Muzeális Gyűj-
temény. A párok nem csupán 
Nagykőrösről, hanem Bicskéről, 
Budapestről és Debrecenből is 
érkeztek. A tárlatvezetés után a 
kávézóban folytatódott a prog-
ram, ahol az Evörgrín együttes 
koncertezett. Tűt sem lehetett 
volna elejteni, abszolút telt há-

zas figyelem kísérte a zenekar 
slágereit, melyek között min-
denki megtalálhatta a maga 
kedvencét. 

2020. február 15-én 15 óra-
kor „Tűzben edzett, Földben 
született” címmel időszaki ki-
állítás nyílt Oláh Róbert nagy-
kőrösi geográfus földtudományi 
gyűjteményéből. A vendégeket 
Juhász Nándor, a kulturális 
központ igazgatója köszöntötte, 
mely után a kiállítást Prof. Dr. 
Weiszburg Tamás, az ELTE Ás-
ványtani Tanszékének vezetője 

nyitotta meg. A kiállítás ingye-
nesen megtekinthető az Arany 
János Közérdekű Muzeális 
Gyűjteményben, a szervezők 
sok szeretettel várnak minden 
érdeklődőt.

Bemutatkoztak továbbá a 
Nagykőrösi Arany János Kul-
turális Központban működő 
közösségek, hagyományéltető 
és életmód csoportok. A fog-
lalkozásokhoz bárki csatlakoz-
hatott, majd 17 órától kezdődött 
a Nagykőrösi Moziklub 2020. 
Ezúttal „Egy felépített élet - B. 

Tóth Ferenc portréfilm” című 
filmet tekinthette meg a közön-
ség. A filmet Molnár H. Bog-
lárka írta és rendezte, mely a 
Kecskeméti Televízió Nonprofit 
Kft. gyártásában készült. A ve-
títést követően kerekasztal be-
szélgetésre került sor Molnár H. 
Boglárkával, a film rendezőjé-
vel, Holló Róberttel és B. Tóth 
Ferenc úrral. 
TTeekkkinnttsékk mmeg képpgaalérriiáánnkkaattt 

aaaz ÖÖÖnnkkoorrmányzzattii HHíírrekkk 
NNNaagyykkőőrös facceebboookk 

ooldalánn!

Kultúrházak éjjel-nappal

Nagykőrösi Moziklub: "Egy felépített élet - B. Tóth Ferenc portréfilm" című film vetítését követően

Teltház a Nagykőrösi Moziklub legújabb programján Sikeres volt az „Egy randi a múltban?” című új kezdeményezés

„Tűzben edzett, Földben született” címmel időszaki kiállítás nyílt
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Nagykőrös, Ceglédi út 21. 

2020. február 24-26.
(Cifrakert előtti parkoló)

Nyitva tartás: 8:00-12:30, 13:00-17:00

ARANY JÁNOS KÖZÉRDEKŰ 
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY 

BEMUTATJA
OLÁH RÓBERT geográfus-történész

LIV. Geo estek előadások

„A geomorfológia tudománya II. – 

A külső erők építő és pusztító ereje” és 

 „A Kárpát-medence morfológiai 

szempontú megismerése”

2020. 02. 22. és 26. 17 óra

A belépés ingyenes!

Nagykőrös Város Év Sportolója 2019. 

elismerő cím átadásáról készült további 

képeinket megtekintheti az Önkormányzati 

Hírek Nagykőrös facebook oldalán!

Nagykőrös Város Önkormányzat Emberi 

Erőforrások Bizottsága 2020. január 29-én 

kelt határozata alapján, a 2019. évre vonat-

kozóan egy év sportolója kitüntető cím ke-

rült kiosztásra, ifjúsági női kategóriában. 

Az elismerő címet dr. Czira Szabolcs 

polgármester adta át 2020. február 13-án a 

Képviselő-testületi ülés keretében.  

A nagykőrösi származású Bartus Emese 

az Arany János Református Általános Isko-

la és Óvoda 6. osztályos tanulója. 2012-ben 

kezdett sportolni a CVSE Fit-Kid szakosz-

tályában. Az első versenyeire csapatban 

készült 7 évesen, később az eredményeik-

nek és ügyességeiknek köszönhetően egyé-

niben is szőnyegre léphettek. Kezdetben 

dance, majd másodosztályú versenyeken 

lépett fel egyéni és duó kategóriában itthon 

és nemzetközi versenyeken is. Duótársával 

(Pap Veronikával) fantasztikus összhang-

ban hajtják végre a gyakorlatot, a két év alatt 

nem tudta őket senki legyőzni. 2018-ban az 

a megtiszteltetés érte Emesét, hogy az edző-

je beválogatta őt is a bigfree formációba, 

amellyel 2018-ban minden országos versenyt 

megnyertek és az Olaszországban rendezett 

Európa Bajnokságon a 4. helyen végeztek.  A 

bigfree formáció azt jelenti, hogy egy csapat-

ban többféle korosztályú versenyző hajthatja 

végre a gyakorlatot, minimum heten. Emese 

a CVSE csapat legfiatalabb tagja. 

2019-es év volt az eddigi legsikeresebb 

szezonja Emesének, mert egyéniben és du-

óban is az első helyen végzett az országos 

versenyeken, valamint a diákolimpiát is 

megnyerte, így a tavalyi szezonban korosz-

tályának legeredményesebb versenyzője-

ként átvehette a grandprix díjat is. A kiváló 

eredményeknek köszönhetően kvalifikálta 

magát a Balatonfüreden megrendezett Eu-

rópa Kupára. Ugyanakkor a bigfree csa-

pattal a szintén Füreden rendezett Európa 

Bajnokságra is kijutottak. Az Európa Ku-

pán a dobogó legfelső fokán állhatott két 

kategóriában is, csapatával pedig az EB-n 

a 2. helyen végeztek. A 2020. január 18-án 

megrendezett ceglédi Sportgálán a CVSE 

Fit-kid bigfree csapat különdíjban részesült, 

edzőjük Randos Gabriella, a Cegléd Város 

Sportjáért díjat vehette át. 

Ezeknek a szép eredményeknek köszön-

hetően 2020-ban az első osztályban foly-

tatja versenyeit, amelyekre már rendkívül 

nagy erőbedobással készül. 

Ezúton is szeretnének köszönetet mon-

dani Randos Gabriella vezetőedzőnek, Mó-

ricz Alexandra koreográfusnak és Kovács 

Barbara segédedzőnek mindezen nagyszerű 

eredményekért. 

A díjazottnak gratulálunk és kívánunk a 

jövőben további eredményes sporttevé-

kenységet és hasonló szép sikereket!

Beretvás Judit

Fotó:-szi-

NAGYKŐRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2019. NAGYKŐRÖÖÖS VVVVÁÁÁRRROOOSS ÉÉVVV SSSPOORRTTOOOLÓÓJJA 2019. 
BARTUS EMESE – FIT-KID sportágbanBARTUSS EMMMMESSEE – FFIIT--KIIDDD spppportáággban
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Napirend előtti fölszólalásában 

mondott hiteles tájékoztatást a 

Nagykőrösi Kinizsi SE helyzeté-

vel kapcsolatban Sohajda Márk 

települési képviselő, az egyesület 

elnöke, a február 13-i képvise-

lő-testületi ülésen.

Kifejtette: „Január közepén 

tartottunk szurkolói ankétot, 

éppen a hiteles tájékoztatás és 

az összefogás céljából. Azon-

ban az ott elhangzottakat tel-

jesen politikai útra terelték. 

Zágráb Nándor képviselőtár-

sam a facebookon, a «könyve-

lő» pedig a helyi kereskedelmi 

lapba írogat. Na, de nézzük a 

tényeket: Nem a Nagykőrösi 

Kinizsi jelenlegi vezetése felel a 
Kinizsi adósságáért. Az MLSZ 
által 2019-ben teljesen átvilá-
gított egyesület a 2014-es és a 
2017-es esztendő elszámolásai 
között talált hiányosságokat, 
amely időszakban Rónaszéki 
Lajos volt az elnök, ergo ő fe-
lel a teljes hiányosságért. Ez 
ügyben az MLSZ is megtette a 
feljelentését a NAV-nál. Hozzá-
tenném, 2018-ban, amikor pár 
hónapja vezettem a klubot, 
már visszafizetett az egyesület 
az előző vezetés által előidé-
zett tartozást, de az nem volt 
ilyen horderejű, mint a már 
említett 2014 és 2017 között 
keletkezett feltárt adósság.(...) 
Visszatérve az ankétra, szeret-
ném hangsúlyozni a legfonto-
sabb tényt, közel 200 gyermeket 
versenyeztető utánpótlásunk 
zavartalanul működik tovább és 
ezután is lesz, immár nagykőrö-
siekre épülő felnőtt csapatunk a 
Pest megyei bajnokságban.”

„Fontos még feltennem a kér-
dést: Az elmúlt hetekben folyta-
tott lejárató kampány, botrány-
keltés, karaktergyilkosság mi 
célt szolgált Önöknek?(...) Mi 
Önöknek a célja a nagykőrösi 
sporttal? A nagykőrösi sporté-
let felvirágoztatása? Ha igen, 
őszintén várom segítségüket. 
Amennyiben nincs ilyen szán-
dékuk, kérem, hagyják békén az 
egyesületet, ne legyen politikai 
terep a sport. Főként úgy, hogy 
Zágráb Nándor is jól tudja, Ró-
naszéki Lajos a Jobb Nagykőrö-
sért jelöltje volt anno. (Zágráb 
Nándor a Jobb Nagykőrösért 
alelnöke jelenleg is - a szerk.). 
Összegezvén: Aki segíteni nem 
tud, az ne is ártson.” - mondta el 
fölszólalásában Sohajda Márk 
képviselő, egyesületi elnök. 

A teljes videót nézzék meg 
a hiteles és pontos tájékoztatá-
sért az Önkormányzati Hírek 
facebook oldalán!

H T

A hétvégén nem rendeztek 

fordulót a kosárlabda NB1/B-

ben, így rövid szünetet kapott 

a Nagykőrösi Sólymok KE férfi 

együttese is. A csapat következő 

mérkőzésére hazai pályán - a 

Kossuth iskolában – kerül sor, 

mégpedig február 22-én, szom-

baton 17 órától, remélhetőleg a 

sérülésből felépülő játékosok-

kal kiegészülve.

*****

A Sólymok utánpótlás csapa-

tok közül, a Pest megyei bajnok-

ság második helyén álló „B” jelű 

junior együttes folytatta jó sze-

replését. Február 14-én, péntek 

este a Rákócziban, 13 triplát 

berámolva aratott értékes győ-

zelmet a szintén a dobogóra 

hajtó riválisa ellen.

U18: Nagykőrösi Sólymok 

KE „B” - DUE DSE-Villámok 

92-79 (21-18, 19-20, 29-20, 23-

21)

*****

A Rákóczi iskolában lépett 

pályára február 15-én, szomba-

ton a Sólymok U14-es csapata, a 

Fiú Serdülő Regionális Bajnok-

ság keretein belül. A négycsa-

patos tornán, az első mérkőzés 

hatalmas csatát, és drámai befe-

jezést hozott. Nagyon izgalmas 

végjátékban, egyetlen kosárral 

maradt alul a Sólymok csapata. 

A balszerencsés és fájó veresé-

get követően azonban orrlógatás 

helyett megrázták magukat a 

srácok, és a következő meccsen 

szép győzelemmel vigasztalód-

tak.  

U14: Nagykőrösi Sóly-

mok KE - Békéscsabai KK  65 

- 67 (18-12, 13-20, 18-15, 16-

20) 

Nagykőrösi Sólymok KE - 

Félegyházi TSI   59 - 40 (11-

10, 19-8, 16-10, 13-12)

*****

A Sólymok U11, az Orszá-

gos Kenguru Kupa sorozatban 

szerepel, ahol a februári fordu-

lóban - a megszokottól eltérően 

- két játéknapon játszotta a két 

mérkőzését.  Az első meccset 

február 9-én, a másodikat febru-

ár 16-án, mindkét alkalommal 

Katonatelepen. Az első összecsa-

páson semmi sem az elképzelé-

sek szerint alakult, a másodikon 

viszont sokkal jobb napot fogtak 

ki az ifjú kosarasok, minden ösz-

szejött, melynek eredménye egy 

nagyszerű győzelem! 

U11: Kecskeméti KA Mitug-

rász - Nagykőrösi Sólymok KE 

65-45 (19-10, 19-15, 18-6, 9-14)

Nagykőrösi Sólymok KE - 

CEKK 57-36 (10-6, 18-16, 10-3, 

19-11)

A Nagykőrösi Sólymok KE 

híreit, eredményeit, részle-

tes beszámolókkal, a www.

nagykorosisolymok.hu és a 

www.facebook.com/nagykoro-

sisolymok/ oldalon követhetik 

nyomon.

NSKE 

Sohajda Márk határozottan fölszólította
a hazudozó ellenzéket:

„AKI SEGÍTENI NEM TUD, AZ NE IS ÁRTSON!”

Sólymok: Utánpótlás-hétvége

Fotó: 1. Fiú U14 csapat /fotó: NKSE/
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