Nem értem…
Kormányunk két fronton folytat kemény harcot – legalább is ők
így mondják -, egyrészt küzdenek a
koronavírus ellen, másrészt pedig a
koronavírus-járvány elleni intézkedések következtében válságba jutó
magyar gazdaságot próbálják majd
fellendíteni.
Az ellentmondás az, hogy minél több korlátozó intézkedést hoz
a kormányzat, illetve az operatív
törzs, annál inkább bizonyosra vehető, hogy díszlépésben haladunk
egy olyan gazdasági válságba, mely a
korlátozó intézkedések miatt áll elő.
Még Orbán Viktor mondta a Kereskedelmi és Iparkamara gyűlésén,
hogy mindenkinek ki kell mozdulnia a komfortzónájából, mert különben nagy baj lesz.
Nos, sokakat nem a komfortzónájukból mozdítottak ki, hanem
egyenesen az állásukból. Naponta
négyezer ember veszíti el az állását, és már a százezret közelíti ez
a szám országosan mikor e sorok
íródnak.
Mindenkinek ki kell vennie a részét a válságkezelésből, így azoknak
is, akik tehetősebbek ebben az országban. Azzal mindenki egyet-
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ért, hogy meg kell adóztatni a
nagy üzletláncokat, a bankokat,
de az önkormányzatoktól elvenni a bevételük jelentős részét
kitevő gépjárműadó egy részét,
az már nem igazán érthető. De
az sem, hogy a pályázati pénzekkel megtámogatott oligarchák sem tolonganak adakozni.
Visszatérve az önkormányzatokra,
az önkormányzatok érintkeznek a
lakossággal, és például húsvét négy
napos ünnepén is megmutatkozott
az, hogy az önkormányzatok védték
a lakosságukat behajtási tilalommal
azokon a helyeken, amelyek amúgy
– békeidőben – turisztikai látványosságnak minősülnek.
Az önkormányzatoktól összesen
másfél milliárd forintot vett el az állam, mely az országos célokat tekintve nem igazán nagy pénz, viszont az
önkormányzatokat súlyosan érinti,
nem beszélve arról, hogy az önkormányzati jogaikat nyirbálja ez a törvény.
Aztán arról is értesülhettünk,
hogy a bankoktól összesen ötvenöt milliárd forintot vesz el a
magyar állam. A meglepő és nem
mulatságos ebben az intézkedés-

ben az, hogy az ötvenöt milliárd
forint felét, huszonhét és fél
milliárd forintot TAO-pénzként kezeli a kormányzat, azaz
a látványsportágak, elsősorban
a labdarúgás céljaira lesznek fordíthatók. A szemfüles klubok az
országos szövetségükön keresztül
megpályázhatják majd tehát ezt a
huszonhét és fél milliárdos összeget,
ami lássuk be minden, csak nem válságkezelés.
Nem érthető az sem, hogy a járvány miatt nagyon sok nyilvános
sportrendezvényt tiltanak be, akkor
miért kell a járvány égisze alatt támogatni ezeket a többnyire labdarúgó klubokat, eredetileg válságkezelő
pénzből.
Tudjuk azt is, hogy az NB I-es
labdarúgó mérkőzések átlag nézőszáma kétezer fő körül szokott lenni,
tehát a jegyeladásból származó bevétel minimális, melyet ily módon
talán nem kellene busásan pótolni.
Az ÁSZ elnöke, Domokos László
nyilatkozta, hogy minden családba a
válság ideje alatt kell egy pénzügyminiszter, aki a befizetéseket és a csekkeket ellenőrzi, és ügyel arra, hogy a
bevételt ne haladja meg kiadás.
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Ez jól hangzik, csak mit tegyen
az a családfő, aki munkanélkülivé vált, és egyáltalán nem kap
fizetést? Neki ilyen tanácsot adni
politikai cinizmus, és közvetett
beismerése annak, hogy a magyar
kormány a munkájukat elvesztők
tekintetében semmiféle intézkedést
nem hoz, nem úgy, mint a környező országokban és Európában, ahol
a munkájukat elvesztőket is anyagi
juttatásban részesíti az ottani állam.
Persze könnyű Domokos Lászlónak tanácsot adni, amikor az ő fizetése négymillió forint havonta.
Szóval nem értem, mindenre jut pénz, meg jótanács is van
bőviben, de pont a munkájukat
elvesztő, szociálisan lecsúszó rétegek nem részesülnek állami
segítségben, pedig Orbán Viktor
miniszterelnök azt mondta, hogy
ilyen nagyvonalú, grandiózus válságkezelő program még nem született e hazában.
Jutott a gazdaságélénkítő
program pénzéből a középosztály
tagjainak, meg az a feletti oligarcháknak, és persze a kedvenc botlábú focistáknak is.
Kocinkó
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Notesz
Állampolgári jog…

A címbeli mondatot így folytatta annakidején a parlamentben a frakciónk mellett ülő fideszes képviselőtársam, akivel
sokat beszélgettünk annakidején: állampolgári jog hülyének
lenni!
Azóta már ő sem fideszes és nem is parlamenti képviselő, mint
ahogy én sem. Persze állampolgári jog párttagnak lenni, és hinni kri-

A baj csak az, hogy nem a munkát, hanem a kieső munkaidőt, ami
tudvalevőleg nem jár munkavégzéssel, és jóval kevesebb támogatást
is jelent.
Aztán továbbgondolva a dolgot, beláthatjuk, hogy ez a munkaadónak sem ad segítséget, hiszen a kisvállalkozásoknak nincsen annyi
tartalékuk, hogy hónapokon keresztül fizessék – árbevétel nélkül – a fennmaradó munkabért, amely persze látszatfoglalkoztatást jelent, vagy jobb esetben raktárra termelést. De a törvény tovább
szigorít, ezt is idézzük: „A támogatás csak akkor nyújtható, ha a
munkaadó bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon
alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos
gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.”
Kérdem én, ki a jó isten tudja megmondani, hogy egy adott
vállalkozás tevékenysége nemzetgazdasági érdek. Nyilván nem a
munkaadó, hanem az állam, aki így nyugodt lelkiismerettel elutasíthatja a pályázatot, hiszen például egy fodrászatra, vagy egy szépségápoló szalonra, vagy fittnes központra nyugodtan rá lehet fogni azt,
hogy az ott végzett tevékenység messze nem nemzetgazdasági érdek.

tika nélkül a hatalomban. Sajnos a XXI. század egyre-másra szolgáltatja erre a példákat a világban meg hazánkban is.
Donald Trump amerikai elnök például először a koronavírus-járványt álhírnek minősítette, majd most, amikor tízezrével halnak meg Amerikában a járvány miatt, az egészségügyi
világszervezetet, a WHO-t hibáztatja a koronavírus-járványért, hogy nem tett meg minden intézkedést, és a világjárvány
kellős közepén faképnél hagyta a szervezetet, és ezért anyagilag sem
támogatja azt. Szomorú az egészben csak az, hogy az amerikai nép
végig hitt neki, holott rövid időn belül az ellenkezőjét állította saját
magával szemben az amerikai elnök. No, de Donald Trump mégis
csak az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és az amerikai gazdasági
élénkítő csomag keretén belül az arra jogosult állampolgárainak –
értsd alatta a járvány miatt a munkájukat elvesztőket – csekkeket osztogat. Igaz, hogy nem tagadja meg önmagát ebben sem, de legalább
segített, s így nyilatkozott: „Nagyon örülnek majd a rászorulók a
kövér és csodálatos csekkeknek, amelyen persze rajta van az én
nevem is!” Hát ennyi!
Nálunk nagypénteken hirdette ki a kormány a 105/2020.(IV.10.)
sz. rendeletét, mely a veszélyhelyzet idejére csökkentett munkaidős
foglalkozás esetén támogatást biztosít. A munkájukat elvesztőknek persze nem, pedig ez lenne szociálisan a fontosabb, meg
azért is, hogy ne omoljon össze fizetősképes kereslet hiányában a
piac, meg persze a gazdaság. No, de maradjunk a törvénynél, idézzük: „A központi forrás csak akkor vehető igénybe, ha fennáll legalább a négyórás foglalkoztatás!” És tegyük hozzá akkor is csak a kieső
munkaidőre jutó bérköltség hetven százalékát téríti az állam. Kön�nyen kiszámítható, hogy ez jó esetben az összes élőmunka költség
harminc százalékát jelentheti csak. A törvény persze ellentmondásban van Orbán Viktor azon kijelentésével, hogy csak a munkát, azaz
a munkavégzést támogatja, mert munkaalapú társadalomban élünk.

Az ötös lottó heti nyerőszámai:
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A hatos lottó heti nyerőszámai:
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Aztán itt van a tizenharmadik havi nyugdíj kérdése is. Hihetetlen,
hogy az államnak most jutott eszébe a járvány alkalmával az elmúlt
tíz év óta, hogy úgymond „visszaépítse” a tizenharmadik havi nyugdíjat, pedig lett volna rá ideje 2010 óta. A „visszaépítés” persze úgy
történik, hogy majd jövőre, azaz egy év múlva, 2021-ben az év elején
a nyugdíjas a tizenharmadik havi nyugdíj egynegyedét, azaz egyheti
járandóságot kap meg. A „visszaépítés” pontosan négy évig tart majd,
és 2024-re fejeződik be. Minő véletlen az esedékes 2022-es parlamenti választások éppen a „visszaépítés” időpontjának félidejére esnek.
A segítség most kellene a nyugdíjasoknak, hiszen az élelmiszer- és gyógyszerárak vadul elszabadultak, nem utolsósorban
a forint soha nem látott gyengesége miatt. Erre csak Matolcsy
György MNB-elnök szavait idézhetjük: „A Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyamcélja a forinttal kapcsolatban.”
Persze a nép, az istenadta nép, a nyugdíjas veszélyeztetett korosztály még ezért is hálás ebben az illiberális demokráciában. Sőt boldogan fényképezkedik helyi hatalmon lévő politikai vezetőkkel, miközben ott tüsténkednek körülöttük a jól fizetett médiaközmunkásaik
és bértollnokaik.
Összefoglalva, a miniszterelnökünk által soha nem látott
gazdaságélénkítő csomagnak van egy-két nem éppen hízelgő
háttérmagyarázata, ha jobban utánagondolunk a dolgoknak.
Mondjuk a törvényt is nagypénteken hirdették ki, ami tudvalevőleg a megváltó Krisztus halálát jelenti a keresztény világban.
Lehet, hogy ezzel a törvényhozók a munkájukat elvesztők
szociális keresztre feszítésére gondoltak?
ábrahám
kép: Pixabay

Kemény mondatok…
Orbán Viktor miniszterelnök
jelentette ki nemrégiben: „Annyi
új álláshelyet akarunk létrehozni,
amennyi megszűnik!” – Nemzetközi tapasztalatok szerint a gazdaság újraindítása érdekében biztatóbb és eredményesebb megoldás

www.hetihirek.hu
www.hetihirek.hu

az, hogy az állam segít bérhozzájárulással megtartani a munkahelyet
a munkaadóval együtt, mintsem
emberek százezrei kerüljenek az
utcára munkanélküliként, ami szociális válságot okozhat.
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Tíz éve elment, de ma is
köztünk él Popper Péter

Köszönet a Bonduellenek!

Pár napja egy hölgy kereste meg
szerkesztőségünket azzal a kéréssel,
hogy újságunkban mondjunk köszönetet az Ő nevében a Bonduelle
vezetésének.
Elmondta, hogy a napokban a
Bonduelle nyugdíjasai – így ő is –
konzervcsomagot kaptak. Igazán
jól esett ez, mert mint mondta, azt
érzik, hogy gondolnak még rájuk,
számolnak velük. Éppen ezért szeretné, ha nyilvánosságra hoznánk
mindezt köszönetképpen.

Mi természetesen örömmel teszünk eleget kérésének!
Mi is szívből köszönjük a Bonduelle karitatív, segítő munkáját,
melyet rendszeresen végeznek
Nagykőrösön!
A vezetőségnek és minden munkatársnak szívből kívánunk jó
egészséget!
szerk.

Fájó szívvel búcsúzunk Tusi nénitől
Hétfőn kaptuk a szomorú hírt,
hogy Tusi néni, Iván Istvánné elhunyt.
„Drága Tusi néni!
Köszönjük, hogy a hosszú évek
alatt szívét-lelkét beleadta abba, hogy
Nagykőrösön, a pingpongot kedvelőket egy nagy családdá fogja össze.
Köszönjük, hogy fáradságot nem
ismerve készítette fel a gyerekeket a
versenyekre.

Köszönjük, hogy szinte minden
versenyen ott volt, támogatva a fiatal
versenyzőink lelkét.
Köszönjük a vidám hangulatú
edzéseket.
Köszönjük, a helyi versenyeket,
ahol mindenki összemérhette tudását.
Köszönjük a türelmet, a kitartást,
a szakmai tanácsokat, a kis cukorkákat...
Köszönünk mindent!” – így búcsúztak a Facebookon a pingpongosok.
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Az idén lenne 87 éves Popper
Péter, a 10 éve elhunyt kiváló pszichoterapeuta, egyetemi tanár, író.
Nem hiába szerettük oly annyira,
hisz volt szíve, volt humora, és rengeteg embernek segített élete során.
Hatalmas űrt hagyott maga után…
Vagy mégsem? Ő ugyanis olyan zseniális ember volt, hogy gondolatai,
írásai, előadási ma is, és talán az idők
végezetéig érvényesek, időtállóak és
aktuálisak.

Miután már többször is elolvastam a Bibliát, így manapság már
„csak” azt teszem, hogy kinyitom
valahol, és elolvasom, elgondolkozom az ott leírtakon. Ilyenkor
mindig megélem azt a csodát, hogy
az olvasottak nekem szólnak, útmutatót adva az aktuális problémámra.
Hiszem, hogy nem blaszfémia –
mert hitem szerint Popper tanár úr
élete és tehetsége is az Isten ajándéka
– de Popper Péter tanításai is hasonlóképpen működnek az életemben,
mint a Bibliáé. Gyakran veszem elő
egy-egy könyvét, nézem meg előadását, és mindig éppen azt kapom,
amire szükségem van.
Sokat törtem a fejem azon, hogy
mivel kellene most méltóan megemlékezni. Aztán megnéztem az „Önként vállalt vakság” – című előadását. És kérem itt a válasz! Ebben a
rendkívüli egészségügyi-gazdasági-politikai helyzetben számomra
egyértelmű a Tanár Úr üzenete:

Megrendülten búcsúznak tagtársuktól a Jobb Nagykőrösért tagjai
is, és a Heti Hírek szerkesztősége.
Nyugodjon békében!

szerk.

„Elmondom a katasztrófavakságot. Ez a hétköznap arra is jó,
hogy mindig csinálni kell valamit.
Telezsúfolt, mindig program. Én
elszörnyedve nézem a saját gyerekeimet (egy saját fia és egy nevelt lánya
van), hogy nem tudnak program
nélkül meglenni. Olyan este nincs,
hogy ne kelljen valamit csinálni,
ne kelljen valahová menni, ne történjen valami. Az emberben olyan
rettenetes iszony van az egyedül maradástól, az önmagával maradástól,
a belső csendtől, hogy ez elviselhetetlen számára. Hát tessék megnézni ezt a programőrületet, ami a
legnagyobb business ma, nemcsak
Magyarországon, hanem a világon.
Miért ez a félelem attól, hogy egy kicsit csöndben van az ember? Hogy
egy kicsit számot vet az ember? Ezt
a csöndet kiirtották a hétköznapok!
Na most a vakságról… Ha állandóan csinálni kell valamit, ha
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állandóan elmulasztott kötelességeim után rohangászok, nem veszem
észre, hogy milyen lényeges történik
az életemben. Ugyanis ami lényeges,
az csendben történik. A karakter
csendben változik. A lélek csendben
változik. A fű csendben nő. A nagy
betegség is csendben készül az emberben. Nem csak a pozitívumok!
Minden, ami lényeges, az mind a
csendben történik és nem a lármában. Ha a zaj elfedi az életet, azaz a
hétköznapot, akkor elfedi mindazt,
ami lényeges, ami készül az emberben, a világban, amit idejében észre
lehetne venni, ha nem menekülne
el a csendtől, ha tudna egy kicsit
befelé figyelni. Így nagyon sok mindent megelőzhetne az életében ami
rossz. Tetszenek tudni, hogy milyen
csendben megy végbe egy házasság
elromlása? És mikor veszik észre az
emberek, hogy a kapcsolat tönkre
ment? És miért lehet becsapni egy
egyetemi tanárt saját állapotát, betegségét illetően?
Mert katasztrófavaksága van!
Mert közeledik a vég és nincs elég
lelki ereje ahhoz, hogy ezzel szembenézzen!
Mást kérdezek: Váratlanul jönnek a dolgok? Ez igaz? Tényleg azt
tetszik hinni, hogy 1939-ben váratlanul tört ki a II. világháború? Hát
mi előzte azt meg? Hitler már 1933ban hatalomra jutott! Méghozzá
nyílt háborús programmal! Egész
Európa tudta! De úgy voltak vele:
„á, nem kell komolyan venni. Hát
ez csak egy pojáca. Ugyan már!” És
amikor a pojáca lerohanta Európát,
akkor a szívükhöz kaptak, hogy Úr
Isten, mi történt? Tehát váratlanul
történt? Vagy egy történelmi katasztrófavakságban szenvedett a világ, hogy nem vette észre, hogy ki is
ez a Führer, milyen erők állnak mögötte és hová is vezeti ez a világot?
Mikor kell felébredni, hogy mi
történik ebben a világban, és meddig lehet ezzel a katasztrófavaksággal
hülyíteni az embert? (…)
Lángban áll fél Budapest… Ki
gondolta volna, hogy az az ország,
amelyet pogromszerűen kettészakítottak évekkel ezelőtt, az egy nap felgyullad, és egymásnak esik… Ugye?
Tetszik érteni? A kettő együtt van:
a hétköznapoknak ez a hülyítő,
butító kényszercselekvési tömege,
amit rázúdít az emberre, és ami alól
nem szabad kiszabadulni, mert akkor nem konvencionális az ember
viselkedése, és a másik oldalon van
a katasztrófavakság, amit ez a hétköznapi tömeg elfed, hisz ez a célja,
hogy ne vedd észre milyen tragédia
készül!”
Köszönöm drága Tanár Úr az
üzenetet! Megértettem… Remélem
sokunknak segített!
K.Zs.B.T.
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Szabadítsátok ki HT-t!

Ágyak…
Természetesen
a kórházi ágyszám
csökkentéséről
van szó e cikkben,
amely igen csak
felborzolta a közvéleményben a kedélyeket.
Kásler Miklós miniszter fűnyíróelvszerűen
elrendelte,
hogy minden kórház – kivétel
nélkül – hatvan százalékos ágyszám csökkentést végezzen el,
mely harminchatezer ágyat jelent, és azt a koronavírus fertőzöttek számára szereljék fel és tegyék
szabaddá.
Orbán Viktor miniszterelnök, látván az orvosszakmai
bírálatokat, meg a közvélemény
reakcióját, azt mondta, hogy ez
orvosszakmai lépés volt. Mármint az, hogy a súlyos betegeket is, vagy a műtétre várókat,
vagy a műtéten átesetteket kipaterolják a kórházakból, magukra hagyva őket. Ez biztosan nem orvosszakmai döntés.
Közgazdász szemmel pusztán csak
az történik, hogy az idős krónikus
betegségben szenvedő, de nem koronavírusos betegek otthonápolást
kapnak nem orvosszakmai alapon,
melynek a költségét a család viseli.
Mondhatnánk úgy is, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket, azaz
az öreget. Mert belátható – legalább is az operatív törzs által nyilvánosságra hozott adatok alapján
-, hogy ilyen koronavírus fertőzött
ágyszámra nem lesz szükség, mert
hál’ Istennek a fertőzési görbe ellaposodott, és az egyidőben kórházi
kezelésre szoruló koronavírusos
fertőzöttek száma messze elmarad
a szabaddá tett harminchatezres
ágyszámtól.
De azt a laikus is tudja, hogy
nem csak szabadágy szükséges,
hanem ahhoz ápoló személyzet
és orvos is. Tegyük hozzá speciális orvosszakmai ismeretekkel,
már ami, például a lélegeztetőgépek kezeléséhez kell.
Két kórházigazgatót váltott le
hirtelenjében Kásler Miklós állítólag azért, mert nem tették határidőre szabaddá az ágyakat az általuk
igazgatott kórházakban a koronavírusos betegek fogadására.
Szomorú példa az Országos
Orvosi Rehabilitációs Intézet
igazgatójának, Cserháti Péternek a felmentése, aki mellett
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Balog Zoltán is kiállt. A székesfehérvári igazgató mellett pedig
a város polgármestere, Cser-Palkovics András. Mindebből látható, hogy még Fideszes berkekben is megütközést keltett
a járvány kellős közepén ezen
kiváló orvos-igazgatók leváltása.
Hiába, Fideszéknél első a fegyelem, a vírus csak másodlagos.

Horváth Ildikó egészségügyi
államtitkárnak mindeközben jut
ideje arra, hogy szorgalmasan kios�sza azokat, akik az elbocsájtott orvos-igazgatók mellett kiállnak.
Kásler Miklós viszont, mint orvos és miniszter, sem a nyilvánosság
előtt, sem a parlamentben nem nyilatkozik az ügyekről… Lehet, hogy
a tízparancsolat tanulmányozásával
van elfoglalva ismét, mely állítása
szerint, aki azt betartja, egészséges
marad.
Az Orvosi Kamara is kifejtette álláspontját a fűnyíróelven
megvalósított kórházi ágyszám
csökkentés ellen, nevezetesen
járványügyi szempontból nem
tartják helyénvalónak, hogy
minden kórházban koronavírusos betegeket telepítsenek be.
Az is furcsa, hogy amikor Kiskunhalason Orbán Viktor látogatást tett a frissen létrehozott
konténerkórházban, kérdésére azt
válaszolták az ottaniak, hogy akár
ilyen nyolc konténerkórházat is
létre tudnának hozni még. Ennek
tükrében az ilyen mértékű ágyszám
csökkentés egyáltalán nem logikus,
de valljuk be, katonás lépés, legalább is a közvélemény előtt.
Felvetődik a kérdés, mégis
miért rendelte el Kásler Miklós
ezt az egész botrányos ágyszám
csökkentést?
Már a cikk elején említettük,
hogy ennek közgazdasági magyarázata az, hogy az ágyakról eltávo-

Az Önkormányzati Hírek „Heti
ellenzék” rovatának legfrissebb
cikke szerint a nagykőrösi ellenzék
lázít és támadja a városvezetést. Olvasva HT – vélelmezhetően Horváth Tibor - nagyívű eszmefuttatását, érdemes egy kicsit jobban
megnézni, hogy vajon mitől is ragadtatta magát legújabb remekműve megírására a Czira-kabinet nagy
gondolkodója. Kökény Gábor, a
Jobb Nagykőrösért önkormányzati képviselője közösségi oldalán
a következőket írta: „Nagykőrösi
Ady Endre úti szociális otthonban
is felbukkant a koronavírus fertőzés gyanúja egy ápoló személy esetében! Az intézet karantén zár alatt
van, a város közvéleménye erről
nincs tájékoztatva.”
A fideszes városvezetéstől megszokott módon érdemi válasz helyett jött a közpénzből finanszírozott mocskolódás, amelybe Zágráb
Nándort is belekeverte a szerző,
abból az okból, hogy a képviselő –
hasonlóan sok más nagykőrösihez
– Facebook-oldalán megosztotta
képviselőtársa mondatait.
Kökény Gábor bejegyzésére reagálva HT ezt írja: „Az ellenzéki
képviselők vagy tudatlanok, vagy
direkt hallgatják el azt a nem apró
tényt a lakosság előtt, hogy ennek
az intézménynek a fenntartója nem
a város, nem a polgármester, hanem a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltsége. Zágrábék ezt miért nem
tették hozzá? Miért nem hozzájuk
fordultak?”
Arra a kérdésre, hogy „miért nem
tették hozzá”, végtelenül egyszerű a
válasz: semmi köze az ügyhöz! A
koronavírus-járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzetben teljesen
mindegy, hogy ki a tulajdonos, ki a
fenntartó. A várost a polgármester, jelesül Czira Szabolcs vezeti, aki egyszemélyben hozhat
lított krónikus betegeket a családokra bízzák, már akinek még van
családtagja. Daganatos betegek,
frissen operált szívbetegek, magas
vérnyomásban szenvedők, műtét
előtt állók kerültek ilyen helyzetbe,
azaz maradtak kórházi ágy nélkül.
Ez embertelenség, és ellenkezik
az orvosok hippokratészi esküjével, de még az alkotmánnyal is,
mely szerint mindenkinek joga
van megfelelő orvosi ellátásra,
és persze az életre.

www.hetihirek.hu
www.hetihirek.hu

meg döntéseket, és hozzá érkezik be minden információ. Így
neki mindenről tudnia kell, ami
Nagykőrösön történik, többek
között azt is, hogy mi a helyzet
az otthonban.
De ha már HT ennyire fontosnak tartja, hogy ki is a fenntartója
az Ady Endre utcai szociális otthonnak, akkor szánjunk rá néhány
másodpercet mi is. Az intézmény
fenntartója az állam, amelyet az
Orbán-kormány által alapított
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság testesít meg. Így ha
közvetve is, de a szociális otthon
működéséért a politikai felelősség a kormányt alakító Fideszt
terheli, amelynek a nagykőrösi
elnöke Körtvélyesi Attila alpolgármester. Tehát ha valakinek
tudnia kell, hogy mi történik a
falak között, akkor az a fideszes
városvezetés, és nem az ellenzék, akikre tehetetlenségükben
Cziráék mutogatnak.
Érdekes, hogy ebben az esetben HT-t ennyire foglalkoztatja a
fenntartó kiléte, de amikor az Ady
Endre utcai szociális otthonban élő
szépkorúakat kell születésnapjuk
alkalmából Czirának vagy Körtvélyesinek köszöntenie, vagy amikor
az otthon különböző rendezvényein parádéznak, akkor HT-t
egyáltalán nem zavarja, hogy
nem az önkormányzaté az intézmény, lelkesen fényképezi
kenyéradó gazdáját…
HT a cikkét egy idézettel zárta,
így bizonyára nem bánja, hogy mi
is ezt tesszük. Stephen King, jelenkorunk egyik legolvasottabb írója
Blaze című regényében ez olvasható: „az ostobaság olyan börtön,
ahonnan sosem kerül ki az ember,
nem harmadolnak jó magaviseletért”. Mit is lehet ezután mondani?
Szabadítsátok ki HT-t!
könyvelő
Érthetetlen, hogy miért vállalja
fel az Orbán-kormány ezt a konfliktushelyzetet épp a járvány idején.
Az orvostársadalmat már a két
orvos-igazgató brutálisan gyors eltávolításával megfélemlítette, és az
ágyszám csökkentéssel a gyógyulni
vágyókat, a betegeket is kiszolgáltatott helyzetbe lökte.
Ki érti ezt?

ábrahám

55

Forgácsok - Húsvét után…

Apróságok
Mottó: Nincsenek NAGYDOLGOK! Kisemberek vannak.
Nem „Nagydolog” a múltról, a
kultúránkról viccelődni! Főként
úgy, hogy aki ezzel kapcsolatban
okoskodik – „villog” az ismereteivel – az meglehetősen alulinformált! Gondolok itt arra, ami az
ÖH- Önkívületi Hírek legutóbbi
számának 13 oldalán lett közzétéve…
Szó esik a református templomot is védő kőkerítés lebontásáról. Azzal az „aprósággal”, hogy
amennyiben a bontása 1830-ban
megtörtént, anyagát nem „az akkor
épülő református főgimnázium
alapjába használták fel.” Ugyanis
az állítólagos „főgimnázium” – valójában a „nyolcosztályos gimnázium” – épülete 1901 szeptemberére
készült el!
Bár elvétve olvashatjuk, hogy a
kőrösi gimnázium „főgimnázium”
lett volna, de nem volt az! Ugyanis még Mária Terézia 1777-ben
kiadott rendelete, a „Ratio Educationis” meghatározta a birodalom
iskolarendszerét! Benne azt is, hogy
„Főgimnáziumok” a tankerületek
központjában alapíthatók.
Kőrös soha nem volt az, bár iskolája színvonalban több volt, mint
néhány „főgimnázium”!
Más.
Egy ideje, az ÖH-ban megjelenő építőipari tájékoztatókban a

kivitelezést közvetlenül irányító szakembert, kategorikusan
„műszakvezető”-ként aposztrofálja a szerző. Ez is az ismerethiány egyik megjelenése!
Ugyanis a „műszakvezető” a
fogyasztási javakat előállító üzemekben egy-egy termelési fázist –
olykor egy-egy üzemrészt – irányító-ellenőrző szakember titulusa.
Az építőiparban a termelésért a
„művezető”, és főnöke, az építésvezető felel.
Más.
Néhányszor már szóvá tettük,
hogy a város elektronikus honlapján komoly hiányosságok vannak.
Például a „Települési Értéktár” esetében.
Jó tíz éven keresztül azt olvashattuk, hogy az Értéktár Bizottság
két tagból áll: dr. Czira Szabolcs
polgármester, és Karsay Istvánné,
mint az Idősügyi Bizottság elnöke.
Meglepődtünk a múlt év elején,
mikor kibővültek Szabóné Irházi Zsuzsanna képviselővel…
– Ki döntött erről, és mikor? –
Az is érdekes, hogy a tájjellegű „kőrösi möggy”, „Nagykőrösi möggy”- ként került az
értéktárba.
Ugyanakkor nem szerepelnek a Suba Lajos gimnáziumi
igazgató által, két éve javasoltak: „gombosfák” (fejfák), és az
„őző-nyelvjárás”.
Nem tudni mi az ok?
tóba

A Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, és legalább olyan
jelentőségű, mint a Karácsony, mely
tudvalevőleg Jézus születését jelenti.
Hiszen a Húsvét az emberiségért
a kereszten kínhalált halt Jézus feltámadására és csodálatos mennybemenetelére emlékeztető ünnep. Ha
belegondolunk ez átvitt értelemben
az élet diadalát fejezi ki a halál
felett, mely nekünk, esendő embereknek reményt ad arra, hogy véges
életünk mégsem hiábavaló.
Nem véletlen az sem, hogy az ünnep, tehát a Húsvét éppen a tavasz
időszakára esik, hiszen ilyenkor
támad fel a természet is tetszhalott
állapotából. A rétek egyszerre csak
zöldellni kezdenek, a fák lombkoronába borulnak, s az eddig oly néma
madarak ismét csodálatosan énekelnek, köszöntve a megújulást.
Friss tavaszi szellő fújdogál, a
nappalok hosszabbodnak, miközben
egyre melegebb lesz. Bár mostanában azt tapasztalhatjuk, hogy az
időjárás rendkívül változékony, és
egy-egy lélekemelő tavaszi nap után
bizony hideg, esős őszi nap köszönt
ránk áprilisban. De úgy gondolom
a Nap végül is győzedelmeskedni
fog, és a kék égboltról ontja majd a
természetet éltető sugarait.
Ez az égi világosság, és fényesség valahogy nekünk, embereknek

mindig is meghozza a hosszú, hideg
és barátságtalan tél után a vidámságot, s a megújulást, élni akarást
annak ellenére, hogy tudjuk, hogy
egy évvel ismét idősebbek lettünk.
Életünk homokóráján megint lepergett egy év…
De végül is jól van ez így! Mert,
hát ez a természet örök körforgása,
és egyben ősi ritmusa is, mely felfogható a Föld szívdobbanásának.
Ezért a Húsvét mindannyiunk közös ünnepe, az újjászületés ünnepe,
akár hívő emberek vagyunk, akár
nem.
A természet ilyenkor visszavonhatatlanul új erőre kap, hogy ezután a
tavasz után a nyár bő termésével
ajándékozzon meg bennünket, embereket.
Bennünket, embereket, akik csak
csodálni tudjuk ezt a Húsvét utáni
világot, melyet Isten teremtett nekünk, de lehet, hogy megérteni igazán csodatévő erejét talán sohasem
fogjuk…
Ezek a gondolatok jutottak a
Húsvétról eszembe, mely reményt
ad arra, hogy ettől a világot sújtó
járványtól megszabaduljunk, hig�gyünk és reménykedjünk az újjászületésben, a járvány elmúltával egy
boldogabb, szerethetőbb világban…
ábrahám

Az MSZP-frakció tagjai továbbra is jótékony célra fordítják a fizetésemelésüket
Az MSZP országgyűlési képviselői ahogy eddig, úgy ezután is a
párt által létrehozott Szolidaritási
Alapba utalják a Fidesz által kiutalt

fizetésemelést. Ebből az alapból a
szocialisták különböző karitatív és
segélyakciókat támogatnak, mint
tették ezt karácsony előtt, illetve a

50 főre emelik a nagykőrösi
zeneiskola felvehető tanulólétszámát
A Ceglédi Tankerületi Központ
az általa fenntartott nagykőrösi
oktatási intézmények átszervezésének véleményezését kérte a város
önkormányzatától. Fodor Gábor
tankerületi igazgató a következők
véleményezését kérte: Kossuth iskola esetében a halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált feladatának, valamint
a halmozottan fogyatékos sajátos
nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladatának törlése. A Petőfi
iskolánál ugyancsak az utóbbi feladat törlésére tesz javaslatot. A Rá-
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kóczi iskola feladatai közé a látásfogyatékos sajátos nevelési igényű
tanulók integrált ellátását javasolja
felvenni, a halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátásának törlése mellett.
A Weiner Leó Zeneiskola felvehető
maximális tanulólétszámát 20 főről
50 főre emelnék fel.
A polgármester a március 19-i
rendkívüli ülésre terjesztette be az
átszervezés véleményezését, amelyet a képviselők egyhangúlag támogattak.
tudósítónktól

járvány kitörése után, amikor védőfelszereléseket és tisztítószereket
juttattak el azoknak, akiknek a kormány képtelen volt segíteni.
Amennyiben tehát emelkedik

képviselők fizetése az annyit jelent,
hogy több kerül a Szolidaritási
Alapba, több pénz jut a támogatásra méltó és érdemes ügyekre.
MSZP Nagykőrösi Szervezete
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ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK

Okos Béla könyvelő szerint
méltatlan embert ne magasztalj
– ki tudja honnan és hogyan szerzett – vagyona miatt.
***
A háború mindig az emberek legjavát pusztítja el, és a
férgesét kíméli meg.

***
A politikában a hírnévre
sokkal többen szomjúhoznak,
mint a valódi érdemi cselekedetekre.
***
A hatalmasoknak sohasem szabad hatalmaskodniuk, pláne nem
egy kis ország élén!
***
Nemcsak az öregember válik
második gyermekké, hanem az
ittas politikus is.
***
A majom akkor is majom
marad, ha aranydíszeket aggat
magára! – állítja özv. Tropasevics Gyuláné kisnyugdíjas.

***
Az önelégültség – a politikában is – a további fejlődés előrehaladásának akadálya.
***
A mai világunkban a kiszámíthatatlan véletlen kormányozza az
életünket, nem pedig a bölcsesség! – állítja Okos Béla könyvelő.
***
A politikus legfőbb feladata az,
hogy szavai és tettei mindig összhangban legyenek.
***
Sokat vagy jól beszélni a politi-
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kában az két külön dolog.
***
A legnagyobb hatalom: önmagunknak parancsolni! – állítja
Okos Béla könyvelő.
***
A politikában van úgy, hogy a
szónál jobb a hallgatás, de úgy is,
hogy a hallgatásnál jobb a hangos
szó.
***
Az illiberális demokrácia
olyan, mintha két farkas és egy
bárány szavazna arról, hogy mi
legyen este a vacsora! – jelentette ki Okos Béla könyvelő.

***
Az igazság szava általában
rövid, a hazugság beszéde viszont mindig hosszú.
***
Tapasztalható, hogy a mai politikai életben mindig a legostobább mond először véleményt!
– állítja özv. Tropasevics Gyuláné
kisnyugdíjas.
***
A magyar politikában a rossz
ügytől távol lenni mindig hasznos
és jó dolog.
***
Sebes Maca örömlány szerint a
szerelmesek civódása mindig is a
szerelmüket erősíti.
***
A semmittevés az embereket
mindig csak gonoszkodásra
sarkallja! – állítja Okos Béla
könyvelő.
***
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GYÓGYÍR GYÓGYSZERTÁR Rákóczi út 7.
PINGVIN PATIKA Múzeum u. 2-4.

ORVOSI ÜGYELET
SEGÉLYHÍVÓ: 112
ABONY
Gyermek-felnőtt:
- hétköznap 11.00-tól 16.00-ig készenléti
ügyelet
16.00-tól 08.00- ig éjszakai ügyelet
- hétvége: péntek 16.00-tól hétfő 08.00-ig
Helyszín: Újszászi út 21.
Tel: 53-655-800
NAGYKŐRÖS
Gyermek-felnőtt:
- hétköznap 16.00-tól 08.00- ig
- hétvége: péntek 16.00-tól hétfő 08.00-ig
Helyszín: Magyar u. 2.

nyol, mert ők ezért gyűlölni fognak majd érte.
***
Az a politikus, aki a népszerűsége érdekében mindenütt
ott van és állandóan szerepel,
az valójában sehol sincs.
***
A tudatlanságot jobb elrejteni a politikában, mintsem kérkedni vele a nyilvánosság előtt.

A szorgalom óriási támasza a
középszerű tehetséggel megáldott politikusoknak.
***
A politikában sohase nevesd
ki azokat, akiket a hatalom kigú-

www.hetihirek.hu
www.hetihirek.hu

Tel: 53-350-377
CEGLÉD
Hétvégén és ünnepnap (tárgynapon) a
GYERMEKORVOSI ÜGYELET reggel 8 órától este 20 óráig működik.
Telefonszám: 06/1- 301-6969
Telephely: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9.
A folyamatos, sürgősségi ellátás érdekében, ha nincs gyermekorvosi ügyelet, akkor továbbra is a felnőtt háziorvosi ügyelet
végzi a betegellátási feladatokat:
Telefon: 06/1- 301-6969
Telephely: Cegléd, Kossuth F. u. 17.

Kövessen
minket a
facebookon
is!
Számít a véleménye!
www.facebook.com/
heti.hirek/
Korszerű designnal és kibővített
tartalommal várjuk olvasóinkat
a jól ismert webcímen:
www.hetihirek.hu
Olvasson, tájékozódjon hiteles
hírforrásból!
24 órás népszerű hirdetési felület.
Médiaajánlatunkat keresse
honlapunkon
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N é p h a n g j a: Ö n ö k í r t á k!
Olvasói levél: Hogyan lesz?
Az idén érettségizők a koronavírus-járvány és az iskolabezárások miatt kritikus körülmények között készülhetnek a
nagy megmérettetésre.
A kormány kinyilatkoztatta,
hogy csak írásbeli érettségi lesz, és
ez az érettségi egyenrangú lesz a
„békeidőben”, a szokásos körülmények között megtartott érettségivel. Ez helyes döntés, csak az nem
világos, hogy az írásbeli érettségit
közel nyolcvanezer érettségizővel,
és a felügyelő tanárokkal hogyan
fogják lebonyolítani?
A távoktatás már így is próbára
tette az érettségiző diákokat a karantén miatt. Most nagyon sokan,
diákok, szülők, rövid időnek tartják a május eleji érettségi megtartását, még ha az „csak” írásbeli is.
A gyerekek védelmében az ültetési
rendnek olyannak kell lenni, hogy
legalább két méter, de inkább négy
méter legyen a távolság a diákok
között, ami a szokásos ültetési
rendhez képest sokkal nagyobb teret, azaz több osztálytermet kíván
majd meg. Az érettségi, mint tudvalevő, azok számára fontos, akik
egyetemeken, főiskolákon tovább

akarnak tanulni, mely érettségi így
felvételi vizsga is egyben a felsőoktatási intézménybe.
A felkészülést nagyban zavarta az, hogy nem minden diáknak van otthon internetkapcsolata, számítógépe, főleg az
ország keleti részében.
Már az is elgondolkodtató,
hogy hivatalos közlések szerint
eleve mintegy húszezerrel kevesebben jelentkeztek egyetemekre és főiskolákra a korábbi
évekhez képest. Részben ennek
oka a magas albérleti díjak, és
a magas infláció, meg a jövő bizonytalansága a diplomás ember számára.
Ha pedig ez így van, akkor ezek
az érettségi nélküli diákok el fognak helyezkedni valahogy a munka
világába, azaz fizikai munkavállalóként megjelennek a munkaerőpiacon. Azt is tudjuk, hogy aki dolgozik, annak már óriási nehézségekbe
ütközik visszazökkenni a tanulás
világába, azaz majd jövőre – remélhetőleg vírusjárvány nélküli körülmények között – leérettségizni.

A Pedagógus Szakszervezet a tanárok védelmében, akik tudvalevőleg idősebb emberek, azt a felhívást
tette közzé, hogy ne vegyenek részt
az érettségin a saját egészségük védelme érdekében. A pedagógusok
zöme, hogy hogyan fog viselkedni
az érettségivel kapcsolatban, és viszonyulni ahhoz, még nem tudjuk,
de mindenesetre ez is egy bizonytalansági tényező.
Azt gondolom, hogy a rendhagyó körülmények miatt az idei évfolyamból sokkal kevesebb diáknak
lesz majd végül is érettségije, mint
más években. Részben a családok
anyagi helyzete, az otthonról hozott általános körülmények, és
esélykülönbségek miatt úgy tűnik
számomra, hogy a mostani érettségire várók zöme a betanított
munkások számát fogja gyarapítani, mindenféle külföldi tulajdonú
elektronikai- és autó összeszerelő
üzemben – európai szinten – relatíve alacsony bérért.
Ennek egy tisztességes országban, demokráciában nem
szabadna megtörténnie.
egy tájékozott nagyszülő
név és cím a szerkesztőségben

Olvasói vers:
Tizenhat év
Oh, tizenhat év
De messze szálltál
Felkaparnálak még
De már elporladtál.
Tizenhat év feledvén
Édesapám nem soha
Sorsomat megvetném
Azóta oly mostoha.
Tizenhat év elszaladt
Emléked örökre megmaradt
Nem hallom már hangodat
Oly biztatóan hangzanak.
Kisfiam! Kisfiam!
Vigyázzon rá édesanyám!
Ember legyen az én fiam
Az egyetlen árvám.
Tizenhat év elmúlt
Emberré váltam én
Édesapám, ő elhunyt
Nyugszik a föld mélyén.
K.Tóth István

Olvasói levél: Söprés…
Az ember érti, hogy még az újabbaknál is újabb karrieristák törekszenek fel a régiek nyomdokán, de azért
mégsem kellene annyira vehemensen
nyomulni, és gátlástalanul nyilatkozni. Talán egy icipici megfontoltság,
visszafogottság azért jó lenne effajta
zavaros időkben.
Itt van mindjárt – példának
okáért – Varga Judit igazságügyi
miniszter, aki igen csak belerúgott Jan Claude Junkerbe, az
Európai Bizottság volt elnökébe,
aki már egyébként nyugdíjas. Jan
Claude Junker is szóvá tette, hogy
az EU nem lép fel határozottan a
demokráciát lebontó államokkal,
így például Lengyelországgal és
Magyarországgal szemben.
Ezt Jan Claude Junker is már
nyugdíjasként teszi szóvá, és most
még aktív társaival együtt kapkod az
európai jogállamiság elgurult almája
után. Tudják és érzik, hogy ez a precedens például a magyar határozatlan idejű felhatalmazási törvény elég
nagyot rúgott a jogállamiság hátsójá-
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ba, mely követendő példára találhat
Európa keleti térségében.
A hivatalos magyar magyarázat az a felhatalmazási törvénnyel
kapcsolatban, hogy veszélyhelyzet, például koronavírus-járvány
idején csak ilyen felhatalmazással lehet hathatósan intézkedni.
Varga Judit a Die Weltnek úgy
nyilatkozott, hogy a felhatalmazási törvény automatikusan érvényét veszíti, de hozzátette, hogy
idézzük: „azonban elképzelhető,
hogy egyes intézkedésekre majd
továbbra is szükség lesz!” De
erről majd a magyar parlament
dönt. Azaz így a felhatalmazási
törvény szabályos törvénnyé válik, és nem rendelet lesz – állítja
a miniszterasszony.
Azt is hozzátette, mondhatni
cinikusan, de persze volt kitől tanulnia, hogy Jan Claude Junker
elnökúrnak békés nyugdíjas éveket kíván.
Hát persze, tudjuk mi, ha majd el-

múlt a veszély, és ha majd a nemzet
szuperembere puszta kézzel, ingujjban kihúzta a nemzetet a pácból,
akkor még mindig maradt néhány
megszívlelendő rendelet, melyet törvénnyé kell alakítani, s ami alapján
egy nemzetállamnak el kell dönteni
azt, illetve a törvényhozásnak, hogy
melyeket emel majd törvényszintre.
Tegyük azért hozzá, hogy a fülkeforradalom révén a Fidesznek, illetve
magának Orbán Viktornak kétharmados, azaz alkotmányozó többsége
van a magyar parlamentben. Orbán
Viktor ezt úgy mondta, hogy százharminchárom hős tevékenykedik
ebben a Fidesz-KDNP-s parlamenti
kétharmadban.
De, hogy tudják a dolgukat, gyorsan kaptak fizetésemelést is, azaz
büszkén kijelenthetjük, hogy a magyar parlamentben mostanság egy
mezei képviselőnek is több a havi
tiszteletdíja, mint egymillió forint.
Érteni véljük: addig marad a felhatalmazási törvény, amíg a gazdasági
romokat el nem takarítják. Hogy ez
mikor történik, azt pontosan senki
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sem tudja, de valószínűleg 2022, a
parlamenti választások után. Addig
is maradnak az intézkedések, melyek
csorbítják az önkormányzatok jogait, az ellenzéki pártok állami anyagi
támogatását ötven százalékkal csökkentik, és megkezdődött a gazdasági
egységek államosítása – a koronavírus-járvány égisze alatt.
Orbán rendszere politikailag és
gazdaságilag is megdönthetetlennek
látszik, hiszen már eddig is szinte
minden akadályozó tényezőt a hatalma megőrzése érdekében az asztalról
lesöpört. Orbán Viktor rendszere
most már csak akkor bukik meg, ha a
hatalom képviselői súlyos, helyrehozhatatlan hibákat követnek el a válságkezeléssel kapcsolatban.
De addig is lehet, hogy mi leszünk az Európai Unión belül az
első XXI. századbeli illiberális,
jogilag megalapozott diktatórikus államalakulat?
egy nyugdíjas olvasójuk
név és cím a szerkesztőségben
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N é p h a n g j a: Ö n ö k í r t á k!
Olvasói levél: Hogyan élhetjük túl a vírust
Naponta
feljegyezgetem,
hol tart a „bejelentett” fertőzöttek, gyógyultak, halottak
száma. Sajnos ez a statisztika
nem sokat ér. Például az elkülönítőben vagy otthon elhunytakat nem vizsgálják, hogy
esetleg koronavírusban halt-e
meg, ők nem kerülnek be közölt létszámba, csak akkor, ha
korábban már kimutatták rajtuk a járványt. Lapomon a beteglétszám egyre meredekebben
emelkedik, még messze vagyunk
a csúcstól. Hivatalosan a járvány
tetőzését június közepére, végére
teszik. Így 3 és fél hónapig tartana a betegszám növekedése. De
ugyanennyi ideig fog tartani a
lecsengése is, tehát jó esetben is
csak október végére csökkenhet
néhány főre az új betegek száma.
Igen hosszú idő áll tehát előttünk. A többször bejelentett
és kiegészített vírusellenes akcióprogram lényegi része eddig kizárólag a Fidesz közeli
nagyvállalkozókat, elsősorban
a Mészáros – Tiborcz féléket
juttatta hihetetlen összegekhez. Ezt az újraindítást, és az
első hónapok bérköltségeit téríti
meg a tulajdonosoknak Orbán.
Magyarán az állam fogja a munkabéreket kifizetni helyettük.
Sajnos Orbán Viktor annyira
nem ért a gazdaságpolitikához,
vagy annyira félretájékoztatják a

talpnyaló tanácsadói, hogy úgy
gondolja, azzal nő a hazai GDP,
ha minél drágábban, (minél nagyobb haszonnal) készítenek

el valamit. Már beszélnek róla,
hogy Mészáros cégei amint lehet,
beindítják a Budapest-Belgrád
vasútvonal magyar részének megépítését. Amint kiderült Szél Bernadett parlamenti felszólalásából
hihetetlenül magas, négymilliárd
Ft-os kilométerenkénti áron. Pedig végig sík terepen készül majd,
és az egyik sínpár megvan. Emlékszem az M7-es autópálya Balaton utáni szakaszának építésére,
ami kétszer drágábban készült,
mint a horvát Zágráb-Fiume
pálya, holott az alagutak és viaduktok sorozatából állt, a végig
magas hegyek miatt. Igaz nálunk
is épült egy „völgyhíd” egy abszo-

Heti ámuló

lút lankás lejtő és domb között.
Sőt épült egy alagút is egy kisebb
homokdombot akartak átfúrni,
de a homok állandóan beomlott,

így nagy költséggel cementtej
befecskendezésével
próbálták
megkötni, ezt már kellően erős
fúrópajzsokkal ki tudták fúrni.
Az ember nem tudja, sírjon vagy
nevessen az ilyen munkán! Nem
is csoda, ha a vasút építési költségeit máris titkosították. Ehhez
hozzávéve a szokásos Fidesz módszereket, ha majd egy-egy rész elkészül, ki fog derülni, a tervezettnél 2-3-szor többe került.
A vírus elleni küzdelem
ürügyén az országgyűlés ellenőrző szerepének kiiktatásával Orbán Viktor teljhatalmat kapott. Ezzel a jogával
törvényeket hozhat, az eddig
rögzített megállapodásokat
felrúghatja. Így kerülhet sor a
„ligetprojekt” betonrengetegének felépítésére, a szállodák
és vendéglátó nagyvállalkozók
költségeinek
megtérítésére,
sőt új szállodasorok megépítésére. Ez utóbbival kapcsolatban a szakemberek már előre
elmondták, nagyon sok szálloda

nem fog tudni kinyitni sem és
megy tönkre. Az országok közötti turizmus ugyanis nagyon le fog
csökkenni. Nálunk meg különösen igaz lesz ez, mivel itt nagyon
elhúzódik majd a járvány. Csak a
közepét június végére teszik, holott a környező országok (Ausztria, Csehország, Szlovénia) már a
szigorítások enyhítését is elkezdték. Már csak ezért se hozzánk
jönnek majd a turisták. Feltéve,
hogy jönnek egyáltalán bárhova
is külföldiek.
Orbán és csapata mást se
tesz, mint az ellenzékre igyekszik kenni mindent. Naponta
ismételgetik az állami tévék Orbán pénteki rádióbeszédét, hogy
Karácsonyék mást se tudnak
csak minden eszközzel a hatalom
megszerzésére törekedni. „Ami
magában véve elfogadható lenne
az ellenzéktől, de közben még egy
idősotthont se tudnak rendben
tartani.” (Orbán V.). Az nem baj,
hogy közben Karácsony Gergely három levelet is bemutatott – az első több mint egy
hónapja íródott (!) – melyben
az EMMI-t, a kormányt illetve
az Operatív törzsből Müller
Ceciliát kéri, ne küldjék vis�sza a kórházak elkülönített
osztályairól a vírusgyanús betegeket az otthonokba. Ezt kizárólag akkor tegyék, ha kimutatták róluk, mentesek a fertőzéstől.
Farkas Őrs kormányszóvivő ezt
úgy látja: Karácsony „papírok lobogtatásával igyekszik kibújni a
felelősség alól.” A levelekre Karácsony még választ se kapott.
Holott a további intézkedés
már a kormány feladata lett
volna.
Baky Miklós
Fotó: internet

„Hagyatékokat, régi mezőgazdasági

Minden kórházban ki kell üríteni az ágyak 60 %-át. Mivel a rehabilitációs intézet főigazgatója, dr.
Cserhalmi Péter nem tett eleget
Kásler fenti parancsának, ezért Kásler kirúgta. Indok: „veszélyeztette

2020.
április
22. 01.
201
3. január.

a koronavírus elleni védekezést”.
Pedig olyan utasítást nem hajtott
végre, ami ellenkezik az orvosi eskü
szövegével, de még a Fideszes alaptörvénnyel is!

eszközöket vásárol a Döbrögi Kft.
Nagykőrös, Kecskeméti ut. 63.
Tel.: 06-20/928-5187”

www.hetihirek.hu
www.hetihirek.hu
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A Röplabda Szövetség közel 24 milliót
követel vissza a Kinizsi SE-től!

A Magyar Röplabda Szövetség lapunkat a következőkről tájékoztatta
a Nagykőrösi Kinizsi SE számára a röplabdához kapcsolódó megítélt
TAO támogatásokkal kapcsolatban:
Jóváhagyott TAO támogatások 2017/18 évben a következő tételekre:
tárgyi eszköz beruházás jogcím: 20.928.498 Ft
utánpótlás-nevelés: 33.571.147 Ft
versenyeztetés: 1.202.466 Ft
Jóváhagyott TAO támogatások 2018/19 évben a következő tételekre:
utánpótlás-nevelés: 27.265.436 Ft
versenyeztetés: 647.482 Ft
Jóváhagyott TAO támogatások 2019/20 évben a következő tételekre:
utánpótlás-nevelés: 20.882.913 Ft
versenyeztetés: 462.487 Ft
„Az első két időszakban a Nagykőrösi SE teljesen feltöltötte a támogatást, a 2019/20-as évben, mindösszesen 1.925.000,- Ft támogatást
tudott feltölteni, mert a tartozásai miatt nem hagytuk jóvá a TIG
kérelmeit.
AZ ELSŐ KÉT IDŐSZAK ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE BEFEJEZŐDÖTT, ÉS ÖSSZESEN 23.815.275,- FT VIS�SZAFIZETÉST ÍRTUNK ELŐ RÉSZÜKRE.
A 2019/20-as támogatási időszak felhasználási határideje még tart.
Minden sportszervezet köteles a jóváhagyó határozatát és a sportfejlesztési programját közzétenni a honlapján. Ezek, az érintett sportszervezet
honlapján is megtalálható, ami a nyilvántartásunk szerint: korosfoci.hu/
roeplabda.html.” – írja a Magyar Röplabda Szövetség.
Elgondolkodtató számok ezek, különösen most… Már az szíven üti az
embert, hogy a város diákjainak számához képest csekély mindazoknak
a száma, akik röplabdáznak, ugyanakkor hatalmas a nevelésükre küldött
összeg. Csak a viszonyítás kedvéért nézzünk egy példát:
Az egyik protestáns egyházi iskola gazdasági vezetőjét kérdeztem, hogy
mennyi a fejkvóta 2020-ban a náluk tanuló gyermekekre, magyarul gyerekekre lebontva milyen összegű állami és kiegészítő működési támogatást kapnak, melyből finanszírozni kell az iskola rezsijét, a tanárok bérét
és annak közterheit, a rászoruló gyermekek étkeztetését, stb. Ez az összeg
nagyságrendileg 64.000 Ft/hó/gyermek.
A Kinizsi Se oldalán található adatok szerint 39 igazolt és versenyengedéllyel rendelkező röplabdásuk van (nem tudjuk, hogy ebből ténylegesen
hányan járnak edzésre, és versenyekre).
Ha az utánpótlás-nevelésre 3 éven keresztül megítélt 81.719.496 Ft-ot
elosztjuk a 39 versenyzővel és a 36 hónappal, akkor 698.457 Ft/fő/hónapot kapunk!
Tegyük egymás mellé a két számot, s akkor az alábbi következtetést vonhatjuk le:
Egy gyermek a közoktatás keretein belül mindazért, hogy kiművelt emberfővé váljon és értékes, hasznos tagja legyen majdan a társadalomnak, havonta 64.000 forintba kerül az adófizetőknek, míg
a Kinizsiben röplabdázó gyermek – aki egyébként minden bizon�nyal lelkes, amatőr sportoló, és semmi köze a számokhoz – havonta
698.457 forintba kerül az adófizetőknek!
Döbbenet! Arra lennék kíváncsi, hogy ez a hatalmas összeg – ami lehet valamivel kevesebb, hisz az utolsó támogatásnak csak töredékét kapták meg a tartozások miatt, a visszafizetendő összegről pedig nem tudjuk,
hogy a beruházás sorról, a versenyeztetésről, vagy a nevelésről kell visszafi-
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zetni – hogyan jelent meg az utánpótlás-nevelésben? A szülők mit tapasztaltak mindebből? Külföldi edzőmeccsek, elismert, nagyhírű edzők közreműködése, vagy egyéb közvetlenül a neveléshez kapcsolódó extra, drága
módszerek alkalmazása? Mit kaptak a gyerekek ebből a fejenként havonta
közel 700.000 forintos támogatásból?
Újra leszögezzük: a sportot nagyon fontosnak tartjuk, s a sporton belül az utánpótlás-nevelést kiemelt jelentőségű területként tartjuk számon!
Minden nagykőrösi sportoló eredményére büszkék vagyunk! De az ésszerűtlen, jogszerűtlen, s ráadásul a sport nevében elkövetett példátlan felelőtlen és egyéb nem szak- és jogszerű pénzkezelést maximálisan elítéljük!
Jelenleg nem tudjuk, hogy ebben a helyzetben pontosan mi a „diagnózis”. Négy dolgot azonban tudunk:
1.
Abnormálisan sok az utánpótlás-nevelés címen lekért összeg a
sportolók számára, a versenyszereplések számára és szintjére tekintettel.
2.
Nem látható a nevelésben sem mennyiségben sem minőségben
ennek a hatalmas összegnek az eredménye.
3.
A Kinizsi SE-nek röplabda tekintetében is tartozásai vannak, közel 24 millió forintot kell visszafizetniük. Kíváncsian várjuk, hogy mivel itt
nem húzható elő a „Rónaszéky” kártya, mi lesz a magyarázat?
4.
Czira Szabolcs a közelmúltban azt mondta, hogy nem tudott a
Kinizsi pénzügyi problémájáról, ezért kaphatott önkormányzati támogatást. De Czira már több forrásból tudja – hiszen országos ügy lett, például
az RTL Klub is foglalkozott vele – hogy baj van! Ennek ellenére folyik a
klubház építése, ömlik bele az önkormányzati támogatás!
Szívesen várjuk Sohajda Márk elnököt egy videobeszélgetésre, vagy egy
telefonos interjúra kérdéseink megválaszolására, feltevéseink magyarázatára. Lapunk készséggel áll rendelkezésre, mert alapelvünk a demokratikus
gondolkodás, azaz „hallgattassék meg a másik fél is”.

„Miért szállít a balkáni országokba
maszkokat a Fidesz?”
– Teszi fel a kérdést Zágráb Nándor önkormányzati képviselő (Jobb Nagykőrösért).
Kiderül Szíjártó Péter külügyminiszter válaszából: „Mert kértek.”
Ez aztán a válasz! Nekünk magyaroknak, akik
az adónkból finanszírozzuk a miniszter úr fizetését, nem jár, hiába kérünk… Sőt! A gyógyszertárakban sem lehetett sokáig kapni, illetve ma is
gyakran hiánycikk.
Zágráb Nándor: „A miniszterelnök úr nekünk pedig azt tanácsolta, hogy varrjunk maszkot. Mi ezt megtettük itt Nagykőrösön, mert
mi is szoros egymásrautaltságban élünk. Bár lehet, hogy az lett volna a
jobb megoldás, ha mi kaptuk volna a maszkokat, és a balkáni országoknak
tanácsoljuk a maszkvarrást...” – nyilatkozta Zágráb Nándor.
A felháborodás hatalmas. A képviselő úr Facebook oldaláról csak egykét kommentet idézünk, mellyek Szijjártó Péternek szólnak:
T.V.B.Magyar állampolgárok is kértek, de nem kaptak, külföldieknek
jobban kell, mi meg le vagyunk tojva!
T.Á. Komolyan egyre dühítőbb, amiket tesznek a nagyjaink,vagy építik a
menekülő utat maguknak ?????
I.V. Addig minek adtok, amíg a magyaroknak nincs? Mert mi le vagyunk sz...va. Eddig is úgy volt, ezután is az lesz. Nem kell hozzá körítés.
Érezzük a bőrönkön.
K.Zs.B.T.
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Ripacskodás helyett információkat Füstölgés
várnak a nagykőrösiek!
Bűn és bűnhődés?
Látva a nagykőrösi önkormányzat propagandistáinak legújabb videóit, megállapítható,
hogy a város alpolgármestere,
Körtvélyesi Attila helyi Fidesz
elnök az emberéleteket követelő
koronavírus-járvány hozta lehetőséget kihasználva önfeledten
éli ki szereplési vágyát. Széles mosollyal az arcán parádézik a kamera előtt, pózol, dobozokat cipel,
mutogat, szónokol stb. - a tőle
megszokott túlmozgásos stílusában. Azt nem látjuk, hogy érdemi
dolgot tenne, ha csak azt nem nevezzük annak, hogy Talamon Attiláné óvodavezető lelkes asszisztálásával
sikeresen forgattatott le magáról egy
reklámvideót, miközben tudományos alapossággal megtekintette azokat a ruhaanyagokat, amelyekből az
óvoda dolgozói maszkokat varrnak.
Körtvélyesi élvezi a szituációt, azt,
hogy a veszélyeztetett korú, 69. évét
taposó polgármester kényszerű háttérbe vonulásával számára megnyílt
a lehetőség. Ismerve a Fidesz helyi
és országos politikusait, az alpolgármester lubickolása egyáltalán nem
meglepő.
Sokkal inkább meglepő lenne,
ha Nagykőrös érdekében Körtvélyesi a ripacskodás helyett inkább
városvezetői alkalmasságát csillogtatná meg. Mert ha nem vette
volna észre, heteken belül robban
a pénzügyi bomba, és emberek
tömegeit fogja maga alá temetni.
A várható gazdasági nehézségek, a
növekvő munkanélküliség problémája mind-mind az önkormányzatnál fog lecsapódni. Vajon tisztában
van ezzel, vagy csak az érdekli, hogy
amerre megy, mindig legyen vele egy
fotós kislány és egy videókamerás
ember? Valóban így viselkedik egy
felelős vezető?
Miközben a járványügyi veszélyhelyzetben számos olyan kérdésre
nem kapnak választ a nagykőrösiek,
amelyekre jogosan várnák a feleletet.
Nem jogászkodásra és kioktatásra kíváncsiak a polgármester csicska-kabinetétől, hanem érdemi információra!
A veszélyhelyzet idején a törvény
a képviselő-testületet kiiktatva olyan
különleges jogokat biztosít a polgármesternek, amely már-már városparancsnoki minősítésnek is nevezhető. Így olyan információkhoz is jut,
amelyhez egy „halandó” nem. Ezért
az önkormányzat lapját és Facebook-oldalát nem önfényezésre, a
városvezetés gátlástalan reklámozására kellene felhasználni, hanem olyan kérdések megválaszolására, amelyek valóban érdeklik
a lakosságot.
Hogy mik ezek? Ha Nagykőrös
vezetői kimennének az emberek
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közé – persze fotós és videós nélkül
-, akkor megtudnák. De hogy megkíméljük őket ettől a traumától, álljon
itt néhány ezek közül.
Orbán Viktor miniszterelnök március 27-én a Kossuth rádió Jó reggelt,
Magyarország! című műsorában jelentette be, hogy március 30-án reggeltől minden kórház élén megjelennek az egyenruhás kórházparancsnokok. Azt olvashattuk és láthattuk az
Önkormányzati Hírekben, hogy kik
és milyen adományt vittek a nagykőrösi kórházba, de hogy a nagykőrösi
intézményhez is rendeltek-e ki
kórházparancsnokot, azt nem. A
kormányfő ugyanebben a műsorban
szólt arról, hogy lefoglaltak 110 kollégiumot, ahol szükség szerint 19820
embert tudnak elhelyezni. Köztük
van-e a Toldi iskola hatszáz férőhelyes kollégiuma? Az iskola Pénz7
tematikus hetéről egy fél oldalon tudósított az Önkormányzati Hírek,
de erről a lényeges információról
mélyen hallgat. Ahogy a karantén
alatt lévő Ady Endre utcai szociális otthonról is: nem tudjuk, hogy
koronavírus megjelenésének megelőzése, vagy a további fertőzés megakadályozása céljából rendelték el a
zárlatot? A város vezetői különböző
alkalmakkor előszeretettel pózolnak
a fényképezőgép előtt a szociális otthonban, amikor egyáltalán nem zavarja őket, hogy ki a fenntartó, most,
hogy érdemi információval kellene
előhozakodni, annál inkább. Azt
sem tudjuk, hogy a Müller Cecília országos tisztifőorvos által
az idősotthonokra vonatkozóan
elrendelt ellenőrzés Nagykőröst
érintette-e? Hiszen az Ady Endre
utcai intézményen kívül az Arany
János utcában is található egy bentlakásos otthon, ami ráadásul, a Humánszolgáltató Központ részeként
önkormányzati fenntartásban van.
Április 15-én este a kormányzat nyilvánosságra hozta, hogy a
koronavírus-járvány miatt megyénként hány kórházi ágyat kell
felszabadítani. Pest megyében az
első ütemben (50%) 1642-t, a második ütemben (60%) 1970-et. Ez
érinti a nagykőrösi kórházat?
Jó lenne tudni azt is, hogy a hatályban lévő kijárási korlátozással
kapcsolatban mi a rendőrség tapasztalata? Hány alkalommal intézkedett
a hatóság, szabtak-e ki bírságot, született-e feljelentés?
Ez csak néhány olyan téma,
ami napi szinten foglalkoztatja az
embereket. Egy felelős városvezetőnek az állandó szereplési vágyát
leküzdve a ripacskodás helyett
érdemi kérdésekkel kellene foglalkoznia!
könyvelő

Ismét reflektorfénybe került
Nagykőrös, mert egy román állampolgár meggyilkolta nagykőrösi
apát és fiát. A baltás elkövető azután támadt a két kőrösi férfira,
hogy meghallotta, van pénzük.
Az eset egyik tanulsága, hogy
vannak dolgok, amiről jobb hallgatni. A másik pedig az, hogy meg kell
válogatni, kivel végeztetek el bármilyen munkát. A baj ott kezdődik,
hogy nincs senkinek a homlokára
írva, milyen szándék munkálkodik
benne. Az utóbbi időben pedig
egyre nő az agresszivitás és a problémamegoldás kérdése kimerül abban, hogy rögtön szúr a véglény.
Nemrég egy villamoson utazó fiatalember kérte, hogy a
járványra való tekintettel ne simogassák meg a kutyáját, ezért
az életével fizetett. Már azt sem
nagyon értem, hogy miért kell késsel, bicskával menni az utcára. Azt
végképp nem értem, hogy ha valaki
megkér valamire, arra miért az ölés
az azonnali felelet. Olyan agresszivitás, olyan mérhetetlen primitívség van terjedőben, amit csak
drákói szigorral lehet megfékezni, mert ez a réteg másból nem ért.
Itt szembesülünk kormányzati és
társadalmi gondokkal és a politikával. Társadalmi a gond, hogy sokak
számára akkor férfi egy férfi igazán,
ha már volt börtönben. Akkor lesz
vérbeli és számottevő valaki, ha ült
néhány évet. Szinte ez avatja nagykorúvá. Ez pedig óriási morális
válságot feltételez. Ráadásul ehhez
egyszerre társul jó néhány egyéb
probléma is. A börtöneink sokak
számára összkomfortosabb, mint
a lakhelye. Egyesek csak „wellness”
jelzővel illetik, és vélhetően nem jár-

nak messze az igazságtól. Továbbá
milliókkal távoznak a börtönből,
mert a tartási körülményekre hivatkozva van olyan bíróság, ami ily
módon honorálja a fogvatartás nem
megfelelő európai körülményeit,
melyet a magyar kormány is annakidején aláírt. Az, hogy az agresszor
kit és hogyan tett nyomorulttá, az
ma alig érdekli a bíróságokat. Álhumánus ítéleteket hoznak tucatszám, ami bőszíti a jobb érzésűeket
és szinte védi, pátyolgatja a bűnözőket. Miért nincs mód ilyen arcpirító
esetekben a felülvizsgálatra?
Lassan úgy érzem, hogy nagyobb
szükség van a problémás, kezelhetetlen bűnözőkre, mint a tisztességes életvitelt folytató munkásokra.
Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon
nagy a baj!
Újabban kezd elterjedni a gyakorlatban, hogy enyhe, alig értelmezhető „büntetés” kiszabását
követően, nem kell leülni még azt a
néhány évet sem. Jó magaviseletre,
meg egyebekre való hivatkozással,
újra kiengedik és rászabadítják a társadalomra.
Így ölhetett újra a villamoson
utazó bűnöző vagy irthatta ki családját az „agyament” apa. Hogy lehetséges az, hogy ilyen deviáns „emberek” egyáltalán kedvezményeket
kaphassanak? Egy baltás gyilkosnak
nem lehetnek többletjogai, már
csak azért sem, mert az elvett életek
nem pótolhatók. Sürgős kormányzati lépések kellenek, mert fordított
értékrend kezd kialakulni. A kormányzat mit tesz, hogy megvédje polgárait?
Révay György

Szántót és gyepet adna bérbe
a nagykőrösi önkormányzat
A nagykőrösi önkormányzat
nyilvános pályázat keretében haszonbérbe adja a tulajdonában álló
ingatlanait (hat szántó és egy gyep
művelési ágú) 2020. november
1-től kezdődő 5 éves, határozott
időtartamra. A kiírás szerint az
ingatlanok kizárólag a művelési ág
besorolásnak megfelelő célra használhatók. A bérleti díj évenként
egy összegben esedékes, amely a
második évtől kezdődően évenként
a termelői árindex alapján módosí-

www.hetihirek.hu
www.hetihirek.hu

tásra kerül. A pályázat benyújtási
határideje ez év április 30. A benyújtott pályázatokról elvileg a
képviselő-testület dönt, de mivel a
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület jogait a polgármester gyakorolja
egy személyben, így valószínűleg ő
jelöli ki a nyerteseket. A részletes
pályázati felhívás az önkormányzat
honlapján található meg.
tudósítónktól
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Aktuális
„A kollektív bölcsesség az marhaság”! A kollektív hülyeség az valóság...” (Popper Péter)
A most következő olvasnivaló bevezető részéhez nem passzol a megszokott mottónk! Ám a folytatáshoz
annál inkább… Miért is?
Azért, mert az emlékezésre figyelmeztető dokumentum az a kőrösi
testület 2009. december 17-i tanácskozásának jegyzőkönyve, melyből jó
néhány eseményt érdemes felidézni.
Elsősorban azt, hogy mindjárt
a határozatképesség megállapítása
után – mind a huszonhárman jelen
voltak! – a polgármester egy perces
néma tiszteletadásra szólította fel a
képviselőket Nóniusz Sándor újságíró közeli elhunyta miatt!
Ma már ez a gesztus elképzelhetetlen lenne!
Ám, ha őszinte akarok lenni, elfeledkeztünk „Satya” halálának tizedik
évfordulójáról, ami 2019. XII. 14-én
lett volna aktuális. Az okok súlyosak,
ám emlékeznünk utólag is kötelességünk! Ezért összefoglaljuk mindazt,
ami egykori kollégánk karakterét,
benne újságírói munkásságát jellemezte.
Vagyis úgy is kezdhetném: „Kései
sirató”… Ami meg azért sántít, mert
„Satyát” annak idején, 2009 decemberének végén, vagyis „időben” elsirattuk…
Ezzel összefüggésben emlékének
vázlatos felidézését mégis szükségesnek tartjuk.
Lássuk hát:
Nóniusz Sándor 1954. június 28án született. Tragikusan befejeződött
életének csupán a befejező részében,
1990-2009 között csinálta azt, amire
képessége pedig predesztinálta: újságot írt!
Ami ez előtt volt, azt utólag úgy
értékelhetjük, hogy előkészület volt
arra, amire a Sors kiszemelte. De
úgy is fogalmazhatok, hogy nehezen
találta meg az alkotás, neki, számára
„kitalált” formáját. A kezdeti kísérletezések, próbálkozások között kitűnik az a 18 esztendő, amit a kőrösi
korházban töltött el. Részben műtős
volt, majd anyagbeszerző.
Ezt megelőzően, illetve ezzel párhuzamosan sikeres zenekarvezető
is volt, zeneszerzéssel, és hangszeres
fellépésekkel. De foglalkozott művelődésszervezéssel is. Vagyis, „Satya”
nyughatatlan természetét ez is, az is
bizonyítja. De nem elégítette ki! Ehhez a „rendszerváltás” kellett!
Miután annak oldalvizén megízlelte az újságírást, belefogott!
Kezdetben, 1989-’90 táján rövid
hírecskéket írt a helyi eseményekről.
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Megérte az üggyel foglalkozni

Majd 1992-ben a Country Tours
kiadásában megjelenő „Kőrisfa”,
független hetilapban már hosszabb
elemzések is tőle származtak. A rövidéletű Kőrisfa után lett lapunk, a
Heti Hírek munkatársa. Ebben a
minőségében tette közzé azt az
írását, melyben nehezményezte,
hogy a városvezetés drága pénzen
fogadott fel egy politikai „arculattervező” céget! Ahelyett, hogy
tanulmányozták volna a német
fasizmus, vezető ideológusának,
dr. Goebbelsnek a témába kifejtett munkáit!
Ebből, a 2009 elején megjelent
írásból rövidesen per is kerekedett,
amit a felperes városvezetés el is vesztett!
Nem állítható, hogy a perrel
együtt járó herce-hurca jelentősen
közrejátszhatott „Satya” halálában.
Ám tény, az év során megrokkant
egészségére nem lehetett pozitív hatással a per. Ráadásként azt sem
érhette meg, hogy még életében
megszületett a bírósági verdikt:
Azok vesztettek, akik beperelték!
Nos, – „Satya” általában így írta
alá cikkeit – minden okunk meg
van, – ha kissé szégyenkezve is az
utólagosság miatt – a fentebb olvasott módon emlékezzünk kedves, és
tehetséges egykori kollégánkra, Nóniusz Sándorra.
Nyugodjék békében, továbbra is…
Más.
Visszatérve, a bevezetőben említett
testületi ülésre, döbbenetes a „Napirend” terjedelme, ami 22 pontból, és
6 tájékoztatóból állt. Ehhez jött még
30 (!) „Rendelet”, valamint az „interpellációk” kérdései, és az arra adott
válaszok. Így érthető, hogy az ülésről
készült jegyzőkönyv 50 (!) oldalból
áll!
Egyébként az akkor 23 tagú testületből időközben többen „eltűntek”!
Apró Zoltán, Czakóné Nagy Erika,
Kovács István, Köteles Lajos, Mezei
Imre, Nyerges István, Szécsény Csaba, részben „kiestek a pikszisből”,
illetve nem fértek a keretbe. Mártonfalvi Pál, és dr. Varga András elhunyt.
Megjegyzendő, a Levéltár a mai
napig nem kapott ilyet. (SIC!)
Tömören fogalmazva egyet sem!
Érdemes szemezgetni a megtárgyalt témákból:
Tudomásul vették az un. „A városközpont-rehabilitációra” jóváhagyott központi támogatást, 728
millió forintot. Ezt egészíti ki a két
egyház 420 millióval.
Elfogadták a „Csónakázó-tó rehabilitáció”-ra beadott pályázatot.
Ezzel együtt a városi „Modellező
Klubbal” kötött együttműködési

Ahogy korábban jeleztem, az
elmúlt időszakban több panaszos
megkeresést kaptam azzal kapcsolatban, hogy a DTkH Duna-Tisza
Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett nagykőrösi hulladékudvar a koronavírus-járvány miatt március 17-től
határozatlan időre bezárt.
Az üggyel kapcsolatban április
2-án telefonon egyeztettem Vozárné Ragó Ildikóval, a KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt. vezérigazgató as�szonyával. Az önkormányzat cégének is tudomása volt a problémáról, mivel ide nem csak lomokat,
építési törmeléket visznek, hanem
a külterületen élők is ide hordják a szemetet. A KÖVA felvette
a kapcsolatot a DTkH-val, hogy
legalább a külterületi lakosoknak
legyen lehetőségük a szemét lerakására.
Úgy látszik, megérte az üggyel
foglalkozni, a pozitív fejleményekről a KÖVA adott tájékoztatást,
tolmácsolva DTkH által írottakat:
„Jelen veszélyhelyzet ideje alatt a

külterületi ingatlantulajdonosok
kommunális hulladékukat minden
héten szombati napon 8 és 13 óra
között helyezhetik el a Nagykőrös,

megállapodást, mi szerint a rehabilitáció során megszűnő régi „pálya”
helyett új épül. A Klub vállalja annak
működtetését, az eddigiek alapján.
Új pálya nem készült, a Klub
időközben megszűnt! Így modellezés sincs…
Elfogadták a „Kőrösi Kertépítő
Kft”ével kötendő megállapodást,
mely a télen befagyó Csónakázó jegének hasznosítására vonatkozik…
Nem tudható mennyire jutottak…
Elfogadtak egy másik pályázat benyújtását: a „Piac-rekonstrukció I.
Ütemének” tervét, 71.943 millióért.
dr. Czira polgármester bejelentette, hogy a „szennyvíz-pályázat” sikeres! Az illetékes hatóság 6,8 milliárdot
hagyott jóvá! Kezdődhet a munka
előkészítése.
Az interpellációk sorában dr. Körtvélyesi alpolgármester közölte, hogy
dr. Czira Szabolcsot felterjeszti a „Helyi Önkormányzatokért” Díjra. Meg
is indokolta, hogy a polgármester
annyit fáradozik a város érdekében,
hogy ez a minimum, amit megérdemel! (SÍC!)
Az „összejövetel” során szóba jött a
„strand-rekonstrukció” is.
Miután a testület számára köztudott a témával kapcsolatos, a Spring
Projekt Kft., mint vállalkozó által
javasolt szerződésmosósítás, röviden
utal arra, hogy 2007. augusztus 30-án
aláírt szerződés szerint a rekonstrukciót 2010. január 2-ig át kellett volna
adni a vállalkozónak. Ezzel szemben
még el sem kezdődött a munka.

A Spring Projekt jelen lévő
képviselője, Bábel Tibor arra hivatkozik, hogy a vízjogi engedély
hiánya miatt nem tudták kezdeni
a munkát. A gazdasági válság miatt, a jövőre vonatkozóan nem ígér
semmit!
Több képviselő – László Ferenc,
dr. Varga András, Kesztyűs György
– érdeklődik, mit szándékozik tenni a város?
Dr. Czira hangsúlyozza, hogy a
2010. január 2-i határidő után, „a
városnak meg kell tenni a szükséges lépéseket!” (SÍC!)
Ez újabb hazugság! Hiszen a
város nem élt a „szerződés-szegés” vádjának jogával! Vagyis a
városvezetés mind a mai napig
nem tett semmit!
Nagy sajtóvisszhang mellett,
2010. március 30-án helyezte el a
rekonstruálandó strand alapkövét
dr. Czira Szabolcs, és Bábel Tibor.

HETI HÍREK
Heti
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Kürtilapos dűlőben, a volt hulladéklerakó telepen kialakított gyűjtőponton, a korábban megszokott
rend szerint. A gyűjtőpont 2020.
április 11-től fentiek szerint rendelkezésre áll. A hulladék elhelyezéséhez lakcímkártya bemutatása szükséges, mely alapján a regisztrálást
elvégezzük.”
László Ferenc
önkormányzati képviselő (Jobb
Nagykőrösért)
az MSZP nagykőrösi elnöke

Tóth Barna

2013.2020.
január.
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Kiveszik a részüket a
Titokban vásárolt luxusautókat
a nagykőrösi önkormányzat? védekezésből a kistelepülések is
Nagykőrös önkormányzatának
internetes oldalán külön összesítésben szerepelnek az 5 millió forint
fölötti szerződések, többek között
az elmúlt éviek is. A listát átolvasva látszik, hogy a megállapodások
túlnyomó része olyan beruházásokhoz kapcsolódik, amelyek ismertek
a nyilvánosság előtt:
A KÖVA végezte az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítását, a bérlemények karbantartását
összesen 80.199.328,- forint nettó
értékben. A Kaszap Kft. biztosította a téli rezsicsökkentéshez

lepő is, amelyről eddig nem értesült a nyilvánosság. Eszerint
Nagykőrös Város Önkormányzata egy 2019. szeptember 3-án
kötött szerződés szerint vásárolt a
Brill Kft-től egy Skoda KAROQ
Style 2.0.TDI 4x4 DSG SCR
gépjárművet nettó 7.010.258,forintért. Ugyancsak szerepel a
táblázatban egy másik, szintén a
Brill Kft-vel kötött adásvételi szerződés is. Mégpedig egy Skoda SUPERB L&K 2.0 TSI 4x4 DSGV
gépjármű beszerzéséről nettó
9.272.543,- forintért. A szerző-

a fát 15.940.157,- forintért. Nagyot kaszált a sokak által csak
Nagykőrös Mészáros Lőrinceként emlegetett EU-Építő
Kft. Négy szerződés köttetett

déskötés idejénél 2019. december
19. szerepel - alig néhány nappal
karácsony előtt -, a szerződés szerinti befejezésnél pedig „előlegfizetést követő 10 hét”.

a céggel, a vásártéri épület, a
piac környéki utcák és a Kecskeméti úti járda építésére, valamint az Ifjúsági sporttelepen
létesített kosárlabda pálya szerkezetének készítésére összesen
nettó 183.659.050,- forint értékben. A Bárány utcai lakótelep újraaszfaltozását a kecskeméti
Mega-Sped Kft. nyerte el, nettó
81.913.451,- forintért. Az MVM
Partner Kft-nek villamosenergiáért (önkormányzat, polgármesteri
hivatal, tűzoltóság, közvilágítás)
29.646.089,- forintot fizet a város.
A Ceglédi út 7. szám előtti parkoló
felújítását a Terv-Kész Kft. készítette el 5.500.000,- forintért.
Az előbbi kontraktusok mellett azonban található két meg-

A két autó vásárlásáról nem
hozott külön határozatot a képviselő-testület, arról vélelmezhetően Czira Szabolcs polgármester vagy a jegyző döntött. Az
autók ára valószínűleg a költségvetési rendeletben szerepelhetett,
de ott sem külön soron, tételesen
megnevezve. A vásárlást titokban akarták tartani, amire az
előbbieken túl abból is lehet következtetni, hogy nem számoltak be
róla az Önkormányzati Hírekben,
pedig ott minden „beruházásról”,
„fejlesztésről” rendre dicshimnuszokat zengenek.
http://www.nagykoros.hu/
kozerdeku/03/3_3_3/szerzodesek_5millio_felett_2019.pdf
könyvelő
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A koronavírus elleni védekezésből a térség kistelepüléseinek önkormányzatai is kiveszik a részüket.
Nyársapát önkormányzata kétezer
maszkot rendelt, amelyet a település minden 40 évnél idősebb lakó-

kokat osztanak a lakosságnak, a
készítésében önkéntesek és a helyi
óvoda dolgozói működnek közre.
Kőröstetétlen önkormányzata saját
költségén szintén szájmaszkokat
varrat minden falubelinek. Jász-

jához eljuttatott. Kocséron a helyi
képviselők két darab kézfertőtlenítőt helyeztek ki a falu központjába,
amelynek költségét, illetve utántöltését is ők vállalták a tiszteletdíjuk
terhére. Törtelen ugyancsak masz-

karajenőn motoros permetezővel
fertőtlenítik a boltok, az orvosi
rendelők, a gyógyszertár, a posta
környezetét, a kerékpártárolókat és
a buszmegállókat is.
tudósítónktól

Külterületi földutak felújítása
Vozárné Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elkészítette a nagykő-

rösi külterületi földutak 2020. évi
rendezésének tervét. Mint írja,
szakmai szempontból a tavaszi
gréderezés elvégzésének határide-

je időjárástól függően június 30.,
az őszinek pedig november 30. A
vezérigazgató előterjesztése szerint
a gréder órateljesítménye útminőségtől, az út állapotától függően
1000-1500 négyzetméter, a gép
elsősorban keresztirányú rendezés
elvégzésére alkalmas. A terv a korábbi évek tapasztalata, a települési
képviselőkhöz vagy közvetlenül a
polgármesteri hivatalhoz érkezett
lakossági bejelentések, továbbá
a mezőőrök javaslata alapján készült. Első és második ütemben is
egyaránt 227.000 négyzetméter
terület rendezése történik meg. Az
előterjesztés eredetileg a koronavírus-járvány miatt elmaradt március 26-i képviselő-testületi ülésre
készült, de így annak elfogadásáról
a veszélyhelyzet adta jogaival élve
vélelmezhetően egy személyben a
polgármester döntött.
tudósítónktól

Elmaradt a diákköri
konferencia a Toldiban
Az Agrárminisztérium hivatalos versenyfelhívásában közzétett
Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyek és a Szakma Kiváló Tanulója versenyek március 13. utáni
időszakra eső fordulóit a korona-

www.hetihirek.hu
www.hetihirek.hu

vírus-járvány miatt a szervezők lemondták. Így a nagykőrösi Toldi
iskola március 27-28-ra tervezett
Tudományos Diákköri Konferenciáját is elhalasztották.
tudósítónktól
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Tejfölös húsgombóc
Hozzávalók:
• 50 dkg darálthús
• 1 fej vöröshagyma
• 2 db tojás
• 5 ek zsemlemorzsa
• Pirospaprika
• Só, bors, majoránna,
petrezselyem
• Kb. 1 l alaplé
• 3 dl tejföl
• 1 ek liszt
Elkészítés:
A darálthúst befűszerezem, hozzá teszem a
tojásokat, a zsemlemorzsát és összegyúrom.
Kis golyókat formázok
belőle. A vöröshagymát
apróra vágom. Olajon
megdinsztelem,
majd
ráteszem a paprikát. Só,
bors, és jöhetnek a gombócok. Majd felöntöm
az alaplével.
Amikor megpuhult
a hús, a tejfölt összekeverem 1 ek

liszttel és a ráöntöm a húsra. Ettől
kicsit besűrűsödik. Össze forraljuk
és kész. Én burgonyapürét készítettem hozzá, de kiváló sültburgonyával v. tésztával is.

KOS

HOROSZKÓP
03. 21 - 04. 20.

Sokkal lassabban haladhatsz a munkáiddal, s ezt
nagyon bosszantónak éled meg. Érdemes türelmesnek lenned magaddal, hiszen kapkodással nem mész
semmire! Adj időt magadnak azokra a feladatokra,
amelyek nagyobb odafigyelést igényelnek!

BIKA

04. 21 - 05. 20.

Több munkát vállalhatsz el, így szeretnéd kivívni a
feletteseid bizalmát. Már régóta tudod azt is, hogy a
jó munkakapcsolatok megkönnyítik a közös munkát,
s megnövelik a hatékonyságot. Tedd kellemesebbé
a munkahelyi légkört! A magánéletedben csendes
napokra vágysz, amikor senki nem zavarja meg a
családi harmóniát.
IKREK

Jó étvágyat!

E heti rejtvényünk Mányoki Ádámmal kapcsolatos.

07. 23 - 08. 23.

SZŰZ

08. 24 - 09. 23.

MÉRLEG

09. 24 - 10. 23.

Nagyon fontossá válnak az anyagiak a munkahelyeden, - arra vágysz, hogy megbecsülést kapj. Fontos
neked, hogy elismerjék az értékeidet, mind anyagi,
mind, pedig erkölcsi értelemben. Ha mindezt nem
kapod meg, akkor közömbössé válhatsz a munkád
iránt.

A napokban nagy szükséged is lesz az ügyességedre.
Nincs kedved az unalmas munkákhoz, s egyre jobban
idegesítenek a monoton feladatok. Ezért elképzelhető, hogy gyorsan „összecsapod” ezeket, hogy minél
hamarabb túl legyél rajtuk.

05. 21 - 06. 21.

Nagyon tehetségesen tudsz több jövedelmet kiharcolni magadnak a napokban. Ha több pénzt szeretnél,
akkor diplomatikusan fogalmazd meg az igényeidet!
Emellett lehet benned egy olyan kellemetlen gondolat, hogy nem becsülik meg eléggé a szorgalmadat és
a szakmai tudásodat a munkahelyeden.

06. 22 - 07. 22.

Megtalálhatod a helyedet a munkahelyi csapatban,
igaz lehet, hogy élvezettel dolgozol együtt a többiekkel. A közös munkát még piszkálódó hajlamod sem
rontja el.

Nagyon lelkesen dolgozol a munkahelyeden, de igaz
lehet, hogy jobban vágysz az elismerésre is. Lehet,
hogy nem is tudsz ellenállni, s nyíltan kifejezed az
elégedetlenséget. Ha a fizetéseddel vannak gondjaid,
akkor ezt is megfogalmazhatod.
RÁK

OROSZLÁN

Még a szokásosnál is változékonyabbak lehetnek a
hangulataid a következő napokban, s talán nehezebben megy az is, hogy elengedd egy kicsit magad, s
megéld a saját örömteli szórakozásaidat. Amikor
alkalmad nyílna arra, hogy lazíts egy kicsit, akkor
rögtön emlékezteted magad a kötelezettségeidre, s
ettől roppant feszült lehetsz.

SKORPIÓ

10. 24 - 11. 22.

NYILAS

11. 23 - 12. 21.

BAK

12. 22 - 01. 20.

VÍZÖNTŐ

01. 21 - 02. 19.

HALAK

02. 20 - 03. 20.

Sok munkád akadhat a munkahelyeden, de ennek
tulajdonképpen örülsz is, hiszen tevékeny hangulatban vagy. Az a tudat, hogy értékes munkaerő vagy,
rendkívül sokat jelenthet a számodra a napokban,
szeretnél büszke lenni a teljesítményedre.
Türelmetlenebb lehetsz a munkatársaiddal, s ennek
oka a fáradtságodban keresendő. Talán túlságosan is
kizsákmányoltad mostanában a saját erőforrásaidat.
Szerelmi életed nagyon felpezsdülhet a napokban, s
sok olyan hízelgő közeledést kaphatsz, amelyek jót
tesznek a hiúságodnak.
A munkahelyeden csendesebb időszakodat éled, s
inkább ahhoz van kedved, hogy egyedül dolgozz. A
feladatokkal is meggyűlhet a bajod. Talán lassabban
haladsz, mint máskor, s jellemzőbb lehet rád a figyelmetlenség is.

Lassabban éled a hétköznapjaidat, bár máskor sem
jellemző rád, a kapkodásra való hajlam. Most azonban még több időre van szükséged ahhoz, hogy ráhangolódj egy feladatra a munkahelyeden.

Korszerű működéssel és
kibővített tartalommal
várjuk olvasóinkat
a jól ismert webcímen:
www.hetihirek.hu
Nagykőrös és térsége
hiteles hírforrása!
Hirdetésekkel kapcsolatban
érdeklődjön szerkesztőségünknél!
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Bejössz, bejöhet!
Kirúgták a vírus miatt, megnyerte a lottót
A pénz nem boldogít, mondják. Dehogynem, mondja a nyertes.
Több mint egymilliárd forintnak megfelelő összeget nyert az ausztrál
lottón egy fiatal családapa – írja a LADBible. Az eset azért különösen szép,
mert a húszas éveiben járó férfit éppen most rúgták ki az állásából a koronavírus miatti leépítések részeként, mindezt azután, hogy megszületett
első gyermeke. Az összeget nem egyben kapja meg; a Set For Life játék
lényege, hogy 20 ezer ausztrál dollárt kap havonta, húsz éven keresztül.
Az online lottó eredményéről éjjel értesült a férfi, aki ezerszer ellenőrizte
a fiókját, mert egyszerűen nem akarta elhinni, hogy igaz. Rögtön felébresztette a feleségét, aki sikítva vette tudomásul, hogy gazdagok lettek.
„Egy szemhunyást nem aludtunk aznap éjjel, végig azt terveztük, mihez
kezdünk a pénzzel – mondta a nyertes. – Nagyon stresszes voltam az utóbbi
időben, most viszont boldog vagyok.” Úgy tűnik, konkrét tervek még nincsenek. „A feleségem mindent akar, új autót, utazást, új házat – nem is
akármilyet, hanem az álomházunkat. És persze egy vásárlókörutat. A kérdés inkább az, mire nem jó ez a pénz.”
2020-04-09
Egy tűzvész és árvíz sújtotta ausztrál farmer nyerte a Powerball
lottó 80 millió dolláros jackpotját.
A Port Macquarie-ben élő nyugdíjas online vette meg a lottószelvényét,
és egyedül ő ért el telitalálatot a 80 millió dolláros Powerball jackpot sorsolásának napján. A névtelenséget kérő férfi Ausztrália történetének harmadik legnagyobb lottónyertese.
A nyertes elmondta, hogy reggel megnézte az emailjeit és akkor tudta
meg, hogy nyert – ráfért már egy jó hír, hiszen kemény időszakon ment keresztül. „Ez a legnagyszerűbb hír, amit valaha kaptam! Viccel? A könnyem
is kicsordul. Annyi baj van mostanság a világban. Kicsit elárasztottak az
érzelmek!”
A férfi elmondta, hogy a nyeremény tökéletes időzítéssel érkezett a családhoz: először az aszállyal küzdöttek, majd a pusztító ausztrál tűzvész is
sújtotta őket. “Ez óriási dolog a családom számára. Durva meneten vagyunk túl. Ez annyival könnyebbé fogja tenni a család életét.”
A férfi elmesélte, hogy önkéntes karanténban van, mint sokan mások is
Ausztráliában, de ez nem fogja visszatartani attól, hogy megünnepelje a
sorsfordító hírt. “Valójában, amióta nyugdíjas vagyok, izolációban élek, és
elég jól elvagyok.” – nevetett.
És, hogy mik a tervei a pénzzel? „Végre vehetek egy új tévét. Mindig is
egy műholdas tévét akartam, hogy jobb csatornákat nézhessek!” – ismerte
be nevetve.
2020-04-14
A koronavírus kapcsán elfogadott sürgősségi törvénycsomag részeként Lettországban azonnali hatállyal betiltották az online szerencsejátékokat.
Egils Levits, lett elnök által március 22-én aláírt törvényjavaslat kezdetben tisztázatlanul hagyta az online szerencsejátékok státuszát. A tervezet
a szerencsejátékok és lottójátékok tilalmát tartalmazta, „kivéve az inter-

aktív szerencsejátékokat, a számsorsjátékokat és
az azonnali nyereményt kínáló lottójátékokat”.
A koronavírus-törvény szerint a tilalom április közepéig lesz hatályban, de az Ungurs hozzátette, hogy rendkívül valószínű, hogy azt meghosszabbítják, akár három hónapra is.
Az április eleji helyzet szerint az 1,92 millió lakossal rendelkező Lettországban 533 koronavírus fertőzöttet tartottak nyilván, és egy haláleset történt, melyet a vírushoz kötöttek.
A lett online szerencsejáték piac egyébként 2019-ben rekordbevételt ért
el. A lett szerencsejáték hatóság (IAUI) által közzétett adatok szerint a lett
engedéllyel rendelkező szolgáltatók összesen 307 millió euró bevételt értek
el, ami 10,5%-os növekedés 2018-hoz képest.
Az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is a nyerőgépek dominálták a lett
szerencsejáték piacot, ez a szektor biztosította az összbevétel háromnegyedét (231,6 millió euró, +6.7%). A kaszinójátékok 17,3 millió euróval
(+4%), a földi sportfogadás 3,2 millió euróval (+16,8%), a földi bingó pedig 232 ezer euróval (+8,2%) járult hozzá a teljesítményhez.
Az online szerencsejáték-ágazat 2019 utolsó három hónapjában jelentős
növekedést ért el, jóval nagyobbat, mint bármely más vertikál. Az online
bevétel közel 15,9 millió eurót tett ki a negyedik negyedévben, 18,4%-kal
többet, mint a harmadik negyedévben, és 27%-kal többet, mint a 2018-as
év negyedik negyedévében. Az összeg a piac új negyedéves rekordját jelenti.
Fehéroroszország UFC-gálát rendez?
Most épp 9.00-es odds mellett ajánlanak fogadást arra a 22Bet
irodánál hogy 2020-ban Fehéroroszország UFC gálát rendez. Aki
lát benne fantáziát, az akár fogadhat rá, végül is 9.00-es odds az nem piskóta. Dana White, a UFC első számú embere pedig nyilatkozott olyat is,
hogy nem szeretné, ha gálák maradnának el a Covid-19 miatt. Azért az
fura, hogy egy április 18-ai gálának még javában módosítják a meccseit,
és ami fő, még helyszín sincs. Azért itt utazgatni kell, a világ összes pontjáról szerepelnek fighterek a gálán, közben utazgatni azért elég nehézkes
manapság. Viszont Dana White, a UFC vezetője, mindenese nagyon forszírozza, hogy legyenek gálák, legyen bevétel. Az biztos, hogy ha valahol
összehozza, ráadásul a sportág legnagyobb neveivel (Ngannou és Gaethje
meccseit is zabálja a közönség), akkor szép kis bevételre tehetne szert mind
White, mint a szervezet, és a fighterek is. Fehéroroszországban még nem
volt UFC-gála, ám az nem zárható ki, hogy a közeljövőben nem lesz. A
határok nyitva, a fehérorosz sportélet nem állt le, és arról tegnap írtunk,
hogy Lukashenka elnök hogy viszonyul a helyzethez.
Aki lát ebben a fehérorosz gálában fantáziát, 9.00-es odds mellett fogadhat rá a 22beten. És itt nem a 249-es gálára kell fókuszálni, elég, ha 2020
december végéig valamikor mondjuk Minszk, vagy egy másik fehérorosz
nagyváros UFC gálát rendez.
Talán élénkül az élet a szerencsejáték piacon (is). Azért tartsuk
meg a jó szokásunkat és térjünk be a kedvenc lottózónkba, mert:
Bejössz, bejöhet!
NY

HIRDETÉS FELVÉTEL: 06-70/376-3020

APRÓ HIRDETÉSEK
INGATLAN
Eladó Nagykőrösön, a Galgóczi K. u. 2. sz. alatti belső házrész.
440 m2 csatorna + fúrott kút + 1 hold tanyatelek a Bánom
dűlőben + 800 nöl zártkert. Tel.: 06-30/464-4054
(1)

EGYÉB
Puli kiskutya, kemping 1 db, 2 db 28-as kerékpár
eladó. tel.: 70/977-5434
(1)

TÁRSKERESŐ

55 éves férfi 40-50 év közötti hölgytársat keres. Szeretetre vágyom. Tel.: 53/356-251
(1)
80 éves férfi 70 év körüli, németül beszélő hölgyet
keres. Szabó József 76/434-740
(1)
Csibe keltető eladó. 56 éves férfi, 45-55 év közötti barátnőt
keres. Tel.: 70/977-5434
(1)

Érvényes: április 28-ig

Kereskedelmi célú (vállalkozói) apróhirdetések ára 1000 Ft+ Áfa/alkalom, 4 megjelenés esetén 3000 Ft+Áfa. Keretes részvétnyilvánítás bruttó 1000 Ft. Befizethető az olvasószolgálaton vagy postai csekken a szerkesztőség címére. A befizetést igazoló csekket
kérjük a feladott hirdetés mellé csatolni.
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RENDHAGYÓ
TÖRTÉNELEMÓRA
a Rendőrség napja alkalmából
Április 24-én ünnepeljük Szent
György napját. A Krisztus utáni 3.
században élt híres katona. Szent
György egyike a leghíresebb katonai szentnek. A sárkányt legyőző
lovag képében vált a köztudat részévé, A Szent György legenda azt
hirdeti, hogy a hit elűzi a gonoszt,
és az, jelentkezzen bármilyen alakban, legyőzi.
A sárkányölő legenda a
Krisztus utáni harmadik
századig nyúlik vissza. A
líbiai Silena melletti tóban egy sárkány élt. Hiába próbálták elkergetni,
a rátámadókat mindig legyőzte. Először naponta
két juhot áldoztak neki,
hogy távol maradjon a
várostól. Aztán amikor a
juhok elfogytak, szűz leányokat küldtek a tóhoz,
sorshúzással döntötték
el, hogy ki legyen az áldozat. Egy napon a király
leányára került a sor, aki
sorsát elfogadva indult a
tóhoz, ekkor találkozott
a környéken szolgáló
Györggyel. A királylány
el akarta küldeni a lovas
katonát, de György addig nem
tágított, míg meg nem tudta, hogy
mi történik a tónál. A királylány
elmondta neki. György azt mondta: „ne félj, segítek rajtad.” Jött is
a sárkány, elkapta a királylányt, de
György lándzsájával lecsapott rá.
Derékszíját a sárkány nyakára kötötte, aztán a lánnyal és a sárkán�nyal együtt bementek a városba.
Az emberek megijedtek a pórázra
kötött sárkánytól, de György azt
mondta nekik: „Ne féljetek, az Úr
küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak titeket ettől a sárkánytól.
Keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt.” A nép azonnal megkeresztelkedett, György
pedig ígéretéhez híven levágta a
sárkány fejét. Ahol mindez megtörtént, templomot építettek, melynek oltáránál forrás fakadt, ennek
vize minden beteget meggyógyított, aki ivott belőle.
A legenda mindenkit magával ragad, hiszen minden ember lelkében
ott él a csodákra, csodálatos mesékre vágyódó gyerek. Szent György
története, győzelme a sárkányon
nem jelent mást, mint a hit diada-
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lát a gonosz hatalmakkal szemben.
Szent György 270-303 között
a mai Törökországban élt, gazdag
családba született,. Diocletianus
császár uralkodása idején lépett
be a hadseregbe. Kiváló katona, a
harcművészet mestere volt. Bátorsága, ereje és esze gyorsan magas
rangú katonává emelte.

Teljhatalmát a munkavállalók
ellen használja fel a kormány
Huszonnégy hónapos munkaidő
keretet biztosítanak a Magyarországon tevékenykedő multinacionális
cégeknek, és a magyar nagyvállalatoknak, hogy pótolhassák nyereségüket a koronavírus-járvány okozta
termeléskiesés miatt. A teljhatalmú
kormány erről szóló rendelete a Magyar Közlöny április 10-i számában
jelent meg – jelentette a Magyar Szociális Fórum kedden.
Orbán Viktor rendeletének birtokában az érintett cégek mostantól az
elé a választás elé állíthatják dolgozóikat, hogy vagy elfogadják a 24 hónapos munkaidő keretet, azaz a „rabszolgatörvényt” messze felülmúló
igavonást, vagy felmondanak nekik.
A rendkívüli jogkörrel felruházott
kormány egyre-másra bocsátja ki a
bérből és fizetésből élők fokozott
kizsákmányolását lehetővé tévő rendeleteket, a termelés újraindításához
pedig milliárdokkal támogatja a tőkeerős cégeket – jelzi az MSZF szakszervezeti forrásokra hivatkozva.

A Magyar Szociális Fórum idézte
a Vasas Szakszervezet kimutatását arról, hogy milyen következményekkel
járhat a munkavállalóra nézve a kormány rendelete:
• Havi (!) 1 pihenőnap kiadását.
• Heti 60 órás munkavégzést.
• Mindezt túlórapótlékok nélkül,
hiszen a ledolgoztatott órák helyett a
munkáltató kiadhat pihenőnapokat,
mint most, amikor állnak az üzemek.
• A dolgozót az intézkedés röghöz köti, hiszen, aki most nem végez
munkát, annak negatív órái, tartozása halmozódik fel, amit vissza kell fizetnie, amikor munkahelyet akar váltani vagy nyugdíjba szeretne vonulni.
Az MSZF megjegyezte: a kormány
néhány nap leforgása alatt bizonyította, kinek az érdekében használja
fel rendkívüli hatalmát a járvány leple alatt.
Kiadta: MSZF SZK

Emléke máig él, hiszen pénzérméken jelenik meg alakja, de ami
ennél jelentősebb, a Szent György
kereszt – fehér alapon piros kereszt
– több ország zászlaján is ott van,
így az angol és a grúz lobogón.
Szent György nagyon erősen él a
népi emlékezetben is, sok település
viseli a nevét, illetve számos műalkotás ábrázolja. Ezek egyik legismertebbike, a Kolozsvári-testvérek
Szent György szobra, melynek másolatai a budapesti Halászbástyán
és Szegeden is állnak.
A magyar alapítású Szent György
lovagrend is a nevét viseli.
Ma a rendőrök védőszentjeként
tisztelik. A kormány határozata
alapján 1992-től Szent György
napján, április 24-én ünneplik meg
Magyarországon a RENDŐRSÉG
napját, illetve ebben az évben
ünnepeljük az egységes Magyar
Rendőrség létrehozásának 100.
évfordulóját.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Kicsi falunk tele Nagyszívű
emberekkel!
Nehéz napokat, és még nehezebb heteket élünk. Korábban
általunk soha nem tapasztalt világjárvány sújtja mindennapjainkat.
A végét még sajnos nem látjuk,
bár már nagyon várjuk. Ezekben a
mindannyiunkat próbára tevő napokban nagyon jó érzés az emberi
jóindulatot és segítőkészséget megtapasztalni.

kocséri családoknak. Idősek, nagycsaládosok egy részének jut belőle. Egy
kis segítség azoknak, akik igen nehéz
helyzetben élnek.
Nagyszerű emberi jellemre vall
ez a tett, melyet a pékség vezetőjének Artan Hodajnak és bájos
kocséri kolleganőinek, Tóth Szilviának és Habon Juditnak szeretnénk megköszönni. A pékáru

Egy Kocséron működő vállalkozás
az Arti Pékség néhány hete minden
délután, az üzletben megmaradó
pékárut ingyen felajánlja, rászoruló

szétosztását a Kocséri Polgárőrség
elhivatott tagjai végzik, szívből
köszönjük áldozatos munkájukat!
Összefogással, egymásra figyeléssel
kicsit könnyebbé tehetjük egymás
életét, amire most igen nagy szükség
van!
(információ és képek: www.facebook.
com/KocsériPolgárőrEgyesület)
Dávid Krisztina
Legyünk Kocsér Jó Gazdái

12020.
7 április 22.

Isten éltesse Pista bácsit!
Falunk legidősebb férfitagja,
Radics Pista bácsi szombaton
ünnepelte 93. születésnapját!
Bár a járványveszély igen kevés lehetőséget ad most a személyes ta-

lálkozásra, mégis úgy éreztük, hogy
szeretnénk meglepni őt, ezért meglátogattuk. Nagyon meghatódott,
örült érkezésünknek. Pista bácsi
a téli balesete óta nehezen mozog,
ám mégis szép lassan kisétált a kiskapuig hozzánk. Jót beszélgettünk,
mesélt a hajdani dolgokról is: hogyan élt, milyen volt akkoriban az

Heti
Hírek
www.hetihirek.hu

élet. Mindig szeretett metszeni,
gazdálkodni. A betegsége sajnos
ebben most megakadályozza. Nagyon bízunk benne, hogy mielőbb
meggyógyul!

Falunk minden lakója nevében
kívánunk még nagyon sok, családja
szerető közelségében megélt pillanatot. Isten Éltesse még nagyon
sokáig Pista bácsit!
Dávid Krisztina
Legyünk Kocsér Jó Gazdái
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Műalkotások vásznon, falon, emberi bőrön – Interjú Szávai Rolanddal
Abony számos tehetséges embert adott a világnak: sportolókat,
előadóművészeket, irodalmárokat.
Ez a cikk egy olyan illetőt mutat be,
aki nem csupán a festővásznon alkot maradandó, szemkápráztató alkotásokat, hanem az emberi bőrön
is. Szávai Roland festő, grafikus
és nagyon keresett tetoválóművész egyaránt.

– Szeretem a klasszikus formákat, a festményeim nagy részét is
ezek inspirálják. Megesik, hogy élő
modellről készítek grafikát, illetve
festményt, de előfordul, hogy magam készítek fotót egy-egy mozdulathoz, és persze nem elhanyagolható az internet világa sem, ahol rengeteg referencia található. Vannak
képek, amelyekkel elég hamar vég-

– Már gyerekkoromban nagyon
sokat rajzoltam, ez folyamatosan
végig kísérte az életemet. 2000-ben
találkoztam Kaid Nabil festőművésszel, ő egyengette az utamat a
későbbiekben. Tőle a realista művé-

zek. Ez körülbelül 10 óra, viszont a
többségük akár több hónapig készül.
Ennek az oka az, hogy néha állni
hagyok egy-egy munkát, és elkezdek
egy másikat, amíg nem jön a további ihlet.

ben ugyancsak nagy örömét leli.
– Már a tetoválás is művészet.
Hasonló alkotási élményt nyújt,
mint a festészet. A különbség viszont
az, hogy a tetoválást egyből értékelik, így a visszajelzése gyors, illetve a
vászon élő, vagyis a vendég reakciója és elképzelése is befolyásolja a mű
milyenségét, megítélését.

hogy a nagyváros nyüzsgését maga
mögött hagyva hazatér a sokkal
nyugodtabb, kellemesebb légkörű
Abonyba. A jelenlegi egészségügyi
helyzet miatt az elhatározása megerősítést nyert. A helyszínváltozással viszont nem adja fel hivatását.
A tetoválást folytatja, újabb abonyi
kiállításban gondolkodik, illetve

A tetoválások nagyon népszerűek, nem csupán a fiatalok körében.
Egyre több idősebb ember varrat
magára valamit. Régebben a bör-

további kreatív elképzelései vannak
a jövőre nézve.
– Az ikertestvéremmel, Szávai
Józseffel egy új vállalkozást indítottunk nemrég, amelynek kere-

Roland tehát nagyon lelkiismeretesen dolgozik egy-egy művén,
és szinte valamennyit nagy becsben
tartja, ám ajándékoz is belőlük.

szetet tanultam meg. Eleinte grafikai csendéleteket készítettünk. Így
tanultam meg a formák és fények
pontos ábrázolását. Később megtanultuk a vászon helyes előkészítését,
majd az olaj technikát – magyarázta Roland, aki már több városban
is bemutatta az alkotásait.
– Három kiállításra vagyok a
legbüszkébb. Egyiket a mesteremmel csináltam közösen, a másodikat Martfűn, ahol több alkotó közül
az első helyezést nyertem el. A harmadik, amely közel áll a szívemhez,
Abonyban, a régi zeneiskola hangversenytermében került megrendezésre.
A Bihari János Zeneiskola régi
épülete 2012-ben lebontásra került, helyet adva a Kultúra Házának, mint komplex művelődési intézménynek. Ebben az épületben
legutóbb 2016-ban mutatta be a
munkáit Roland Életképek címmel.
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– Leginkább arra vagyok a legbüszkébb, amelyek a mesterem műtermében készültek. Nagyon szép
emlékek fűznek az ott készült alkotásaimhoz. Persze most is készítek
olyan képeket, amiket megtartok
magamnak referenciaként.
A kézügyessége komoly megélhetési forrása, ugyanis az tetoválók
világában kamatoztatta azt, amely-

tönkultúrával azonosították, de
ennek a megítélése nagyon sokat
változott az elmúlt években.
– Az emberek már kevésbé ítélik
el. Már ez egy személyes önkifejezési
forma, míg régebben a hovatartozást jelképezte. Önmagában mindegyik tetoválás különleges, főleg a
viselőjének. Jó látni, hogy egyre többen vannak, akik akár spirituális
szemmel tekintenek egy-egy motívumra, amit pozitív tulajdonsággal
ruháznak fel, így az erőt és hitet
adhat nekik.
Roland tíz évig Budapesten élt,
ahol nagyon sokat tanult a szakmáról, fejlesztette magát a szalonokban, egy ideje viszont fontolgatta,
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tén belül kül- és beltéri dekorációs
falfestményeket vállalunk. A legnépszerűbbek most a gyerekszobák,
de sokféle felkérést kaptunk már,
amelyekhez csak a képzelet szabhat
határt.
Szávai Roland facebook oldalán
(Szávai Roland Festő-és Grafikusművész) megtekinthetőek a gyönyörű munkák. Legyen szó vászonról, falról vagy az emberi bőrről,
olyan maradandót alkot, amely
mindenki számára szemet gyönyörködtető.
A Heti Hírek szerkesztősége nevében is további jó munkát kívánunk neki.
Jandácsik Pál
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Egyre nagyobb az összefogás a Bárány utcában
A szombat estét – mondható,
hogy a szokottak szerint – újra taps
és ének színesítette a lakótelepen,
mely mint mindig, most is a hála és
a köszönet kifejezése volt. A 12/A
épület előtt volt a tiszteletadás, ahol
ismét Losó Balázs énekelt. A Republictól az Erdő közepén járok,

végén élő – elsősorban idős emberek azt kérik, hogy ha lehet, előttük
is szóljon a dal és a taps.
Fotó: Farkas László
K.Zs.B.T.

illetve Gáspár Lacitól a Szerelem él
című dal csendült fel.
A közösségi szemlélet szép példája Zagyi Andrea négy gyermekes édesanya adományai: igényes
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szájmaszkokat készít, melyeket
Ignéczi István osztogat a lakótelepen élőknek.
Hálás köszönet érte!
A szervezők felé szívesen közvetítünk egy kérést: a lakótelep másik
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Toldi Agroszolg kft.
Mezőgazdagi Gépi munkák Szolgáltatása.
2750 Nagykőrös, Csongrádi ut.15.
E-mail: toldiagroszolgkft@gmail.com
Tel. 20/ 94 32 450; 70/ 38 54 180

Kövessen minket
a facebookon is!
Számít a véleménye!
www.facebook.com/heti.hirek/
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