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A KORMÁNY A JELENLEGI
VÁROSVEZETÉST TÁMOGATJA!
EGYÜTT FOLYTATJUK!
hatja el. Elmondhatjuk, hogy 67 földút
kapott aszfaltburkolatot, ami nem csak
a városközpontban valósult meg, hiszen a Határ, a Honvéd, a Vak Bottyán
vagy éppen a Maros utcákban is útépítés történt. Ezt megelõzte a csatornaépítés, mely a városvezetés sikeres pályázatának köszönhetõen 5%-os lakossági hozzájárulással tudott megvalósulni, majd ezt követte az utolsó fázis, a
támogatások kiosztása. Dr. Czira Szabolcs polgármester személyesen Lázár
János miniszternél lobbizta ki, hogy a
csatornabekötés és a hatalmas útépítési
program után még közel 95 ezer forintot pénz formájában megkaphassanak
Több személyes egyeztetésre is sor került dr. Czira Szabolcs polgármester és Lázár János az érintettek. Ez tényleg egy igazi siker,
miniszter között. A jelenlegi városvezetést támogatja a Magyar Kormány
egy jól átgondolt városfejlesztési kon„Nagykõrös gyõzött!” – ez a jelmon- den területét igyekszik fejleszteni, épí- cepció eredménye, mellyel nem sok tedat egyértelmûen mutatja, hogy teni. Ennek tényleg kiemelkedõen po- lepülés büszkélkedhet. A felelõs poldr. Czira Szabolcs polgármester fele- zitív példája a csatornázás ügye, mely gári városvezetés, amit 2014-ben meglõs, városépítõ lokálpatriótaként egy az ellenzéki üvöltözések ellenére is si- ígért, azt hajtja végre, erre kapott felstabil, városát szeretõ többséggel úgy kertörténet, és ennek a fényét semmi- hatalmazást: FOYLTATJUK!
irányítja Nagykõröst, hogy annak min- lyen sötét álcivil erõ nem homályosítHorváth Tibor

FELHÍVÁS!

Írja meg, milyen idézet
kerüljön a készülõ szoborra!
Arany Jánost és családját ábrázoló szobrot állít városunk közössége a megújult Hõsök terén. Az alkotás megszületése során felmerült azon gondolat, hogy annak adott felületi részén, a kompozíció részeként olyan Arany János-idézet jelenjen meg, mely jól mutatja a költõ Nagykõröshöz való kötõdését. Erre kérjük és várjuk megtisztelõ javaslataikat!

Javaslataikat Tényi András fõépítész úrnak
címezve a foepitesz@nagykoros.hu e-mail címre,
illetve a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal,
Szabadság tér 5. levezési címre juttathatják el
2018. február 9-éig.
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JANUÁRTÓL
újabb 10%-kal emelkedik
az Országos Mentõszolgálat
dolgozóinak bére
Januártól az Országos Mentõszolgálat dolgozói az ágazati béremeléseken felül újabb, 10%-os béremelésben részesülnek, ami a kivonuló
állomány mellett az adminisztratív,
illetve fizikai munkát végzõ dolgozókra is kiterjed.

se, a munkakörnyezet javítása a
mentõdolgozók testi és lelki egészségének támogatását, és a hivatás

társadalmi elismertségének javítását szolgálja.
(EMMI, Egészségügyért Felelõs Államtitkárság)

A kormány támogatása révén többlépcsõs béremelés zajlik az Országos Mentõszolgálatnál. A 2016-os
átlagos 26,5%-os béremelkedés
után 2017 novemberétõl 12%-kal
nõtt a mentõk alapbére, a novemberi béremelés a mentõgépkocsi-vezetõket, a mentõápolókat, a mentõtiszteket és a mentésirányítókat is
érintette. Az orvosok bruttó 50 ezer
forintos, a szakorvosok bruttó 100
ezer forintos emelésben részesültek.
Alapbéremelés történt, tehát a különbözõ pótlékok tovább emelik a
kereseteket.
Az Országos Mentõszolgálat fejlesztése a kormány számára kiemelten fontos, a mentõdolgozók
anyagi és erkölcsi megbecsülésének fejlesztése folyamatos. A
béremelések mellett a szakmai
munka, a szakmai fejlõdés segíté-

Gyász
Kõházi-Kis Ambrus Albertné
sz. Koroknai Judit Eszter (1951)

Mindazokkal tudatjuk, akik
ismerték és szerették,
hogy drága feleségem elhunyt.

Kovács László (1952)

BERTA MIHÁLYNÉ

Pekár László István (1935)

sz. Kiss Erzsébet
Puszi Bözsi

Kovács Istvánné sz. Halmi Mária (1955)
Kovács Imre (1940)
Jeszenszki-Tóth Katalin (1935)
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ÉRTESÍTÉS

temetése 2018. január 15-én, 14.00-kor
lesz, a kecskeméti köztemetõben.
A gyászoló család
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A Pest Megyei Vöröskereszt Területi Szervezete véradást szervez
Nagykõrösön január–február hónapban, az alábbi helyszíneken:
2018. január 24. 13 órától 17 óráig:
Rendelõintézet, Széchenyi tér 8.
2018. február 28. 9 órától 11 óráig:
Arany János Református Gimnázium, Hõsök tere 6.
Szeretettel várjuk régi és új véradóinkat!
Mindenkinek békés és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!
Jó egészséget mindenkinek, és kérjük, gondoljanak azokra, akiknek most
szüksége van segítségre, és jöjjenek el vért adni! A véradás életmentés!
Nagy Józsefné önkéntes vöröskeresztes

Zágráb és Ábrahám csak a
hazudozásban jeleskednek, az
ígéretek betartásában már nem?
Valószínû, hogy egyre erõsebb szerekkel kezelheti magát a lapinformációnk szerint Jobbik-taggá, hamarosan pedig már helyi elnökké elõlépõ
Zágráb Nándor, hiszen egyre hatalmasabb hazugságokkal szédíti néhány tucat rajongóját a facebookon.
Persze van, amirõl hallgat és lapít.
Arról továbbra sem beszél sem Zágráb, sem Ábrahám, hogy mikor tervezik elkezdeni az új konzervgyár
építését, és azt sem, hogy mikor kezdik el 200-220 ezer forintra kiegészíteni a csatornázásban érintettek
támogatási összegét, persze kamatostul – hiszen ezt ígérgetik. Haladéktalanul kezdjék meg a teljesítést, még
idén, 2018-ban fizessenek és adják át
az új gyárat.

3 PONTBAN ÖSSZEFOGLALVA, miért kétszínû játék
az, amit a Soros-párti, Jobbik által támogatott álcivilek
játszanak a nagykõrösiekkel
csatornaügyben:
1. Ábrahám Edit nem szavazta meg
a képviselõ-testületben, hogy megkapják a közel 95 ezer forintos támogatást a nagykõrösiek – ZÁGRÁB
ERRÕL NEM BESZÉL!
2. Zágráb Nándor miközben arra
biztatja híveit, hogy ne fizessék az érdekeltségi hozzájárulást, közben õ
maga idõben befizeti és már meg is

kapta a közel 95 ezer forintot
– ZÁGRÁB ERRÕL NEM BESZÉL!
3. Zágráb és Ábrahám eközben azzal
kampányol, hogy itt „200-220 ezer
forint és kamatok járnak vissza”, ha
õk ezt ígérik, akkor õk fizessék is ki
a különbözetet – ZÁGRÁB ERRÕL
NEM BESZÉL!
Ez felháborító! Ismételten felszólítjuk Ábrahám Tibort és Zágráb Nándort, hogy építsék fel az általuk beígért új konzervgyárat, és fizessék ki
a szintén általuk beígért pénzt a csatornázásban érintetteknek még idén,
2018-ban!
Horváth Tibor

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Berdó Gáborné

Özv. Fehér Dénesné
sz. Német Piroska

halálának 2. évfordulójára
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már
hangod. Egy jaj szó, nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján! Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:
Szeretõ családod
XIII. évfolyam, 2. szám • 2018. január 12.

halálának elsõ évfordulójára
Drága Édesanyánk! Drága Nagymamánk!
Egy éve már, hogy minket itthagytál.
Hiányod nem múlik, sõt ugyanúgy fáj,
Mint mikor elmentél azon a szomorú szombat délután.
Sokat emlegetünk, soha nem feledünk,
Köztünk vagy és köztünk leszel, ameddig csak élünk!
Soha el nem múló szeretettel: Szeretõ családja
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ÚJABB MUNKAHELYEK
NAGYKÕRÖSÖN
Több mint 110-en adták be jelentkezésüket a TRAKIS NAGYKÕRÖS
KFT. 2018. január 4-én, a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központban tartott toborzóján. Lapunk
év végi számaiban számoltunk be az
állástoborzóról. A cég nagykõrösi telephelyére, délelõttös mûszakba, jó
képességû, jó látással rendelkezõ,
munkája iránt igényes munkatársakat kíván felvenni.
– A toborzást az indokolja, hogy
cégünk decemberben megállapodást
kötött egy külföldi céggel, akinek
megadott dokumentáció alapján kell
termékeket gyártanunk. A tízéves
idõtartamra kötött szerzõdésnek köszönhetõen elõreláthatóan fél év
alatt 30–35 fõvel kell bõvíteni a
TRAKIS NAGYKÕRÖS KFT. dolgozói állományát – tudta meg lapunk Szûcs János ügyvezetõtõl.
A cég többfajta munkakörre kíván
alkalmazottakat felvenni. Jelenleg kézi tekercselõket keresnek betanított
munkában, a következõ lépésben
számítógép-vezérelt gépekhez gépkezelõkkel bõvítenének, késõbbiekben pedig kézi anyagmozgató, minõségellenõr, illetve egyéb munkakörök
betöltése is szükségessé válhat.
Az állástoborzón megjelentek közt
volt, aki nyugdíj mellett szeretne
munkát vállalni, volt, aki egészségügyi állapota miatt napi 4 órában
dolgozhat, illetve többen jelezték,
hogy jelenleg Szolnokra, Kecskemétre, Ceglédre járnak át dolgozni, és
inkább helyi munkáltatót keresnek.
A jelentkezõk közül többeknek a
hétfõtõl péntekig tartó fix délelõttös, 6 órától 14.20-ig tartó munkavégzés szolgált nyomós érvként.
A feladat ellátásához jó kézügyesség
és jó látás szükséges, hiszen már a
gyártás során is szemrevételezéssel
ellenõrizni kell a minõséget. A toborzóra érkezett nagyszámú jelentkezés miatt várhatóan január 15–31.
közt értesítik ki a jelentkezõket.
4

Aki nem tudott
részt venni a toborzón,
és érdeklõdik a
munkalehetõség iránt,
önéletrajzát a
szucsjanos@trakis.hu
e-mail címre várják.
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Szépkorú köszöntése

– Grónai Ferenc József 95 éves
Szeretetteljes, családias fogadtatásban volt része
dr. Czira Szabolcs polgármesternek 2018. január 3-án, amikor Grónai Ferenc Józsefet köszöntötte 95. születésnapja alkalmából.
A városvezetõ gratulációja és jókívánságai után
virágcsokorral, valamint a Nagykõrös, a megújuló város címû könyvvel köszöntötte az ünnepeltet a város nevében, továbbá e jeles alkalomból a dr. Orbán Viktor miniszterelnök által adományozott emléklap is átadásra kerül majd.
HT

Boldogan vette birtokba a lakosság
az új kerékpártárolókat
A közelmúltban a Magyar Posta nagykõrösi egyes fiókja elõtti kerékpártárolókat
Nagykõrös városvezetése közbenjárását követõen, közös elért célként újakra cserélték.
A postára érkezõk most már a városszerte használatos, új, modern, tetszetõs és praktikus tartókhoz helyezhetik el kerékpárjaikat. A csere már nagyon idõszerû volt, mert a
tárolók száma messze alul múlta az igényeket, azok csúnyák, rozsdásak voltak, és kicsik,
melyekbe a mai nagyobb biciklik már el sem fértek. Így aztán sokan a posta falának támasztották a drótszamarukat, melyrõl a vakolat is megkopott ettõl. Mára rendezõdött
ez a helyzet. Mindenki örül az új alkalmatosságoknak:

SZERINTEM
Oláh Krisztián és családja:

Kövesdi Rózsa:

Nagy Róbert:

„Mindig kerékpárral járunk, nagyon
messze lakunk a központtól. Nagyon
örülünk az új tárolóknak, szépek és
jók lettek! Köszönjük!”

„Igen, emlékszem, hogy milyenek voltak a régiek, ezek sokkal jobbak, nagyon örülünk neki. Mikor a párom letette a kerékpárját az egyik helyre, az
enyém már nem is fért el. Sokszor volt
olyan, hogy a fához kellett kötnöm a kerékpárom! Köszönjük az új tárolókat!”

„Én is örülök ennek, hiszen sokkal
praktikusabb, mint a régi. Igen, emlékszem, hogy az milyen volt. Kevés volt
a hely!”

XIII. évfolyam, 2. szám • 2018. január 12.

Lõrinczy Veronika
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Víziközmû Társulat
tájékoztatója

Személyes
egyeztetésre
hívjuk
ügyfeleinket,
amennyiben
problémájuk
adódik
A Nagykõrösi Víziközmû Társulat ezúton értesíti az érintetteket, hogy már azok részére is, akiknek még nem
történt meg a támogatás kifizetése, az utolsó értesítõ levelek is postázásra kerültek. Azoknak húzódik el az ügye,
akik a FUNDAMENTA-val is szerzõdést kötöttek.
A kifizethetõ összeg nekik személyre szabottan változó.
Sajnálatos módon a FUNDAMENTA még sok egyedi esetben nem utalta át a támogatás összegét. Fizetni akkor
tudunk, ha ez megtörténik, még akkor is, ha az érintett
megkapta tõlünk a nullás igazolást. Kérjük, hogy mindazok, akiknek kérdéseik vannak irányunkban, fáradjanak
be hozzánk személyesen ügyfélszolgálatunkhoz, – és NE a
Pátria Takarékszövetkezethez! –, elõzetesen egyeztetett
idõpontra, ügyfélfogadási idõben.

Önökért dolgozunk, várjuk
bejelentkezésüket: 53/550-377
Mindenkivel személyre szabottan számolunk el.
Akinek nem volt tartozása, vagy vitás ügye, az már
megkapta a támogatást a csatornaberuházással
kapcsolatban.
Köszönjük együttmûködésüket!
Hirdetés

Tûzrevaló
a KASZAP
Tüzép-tõl
Már tombol a fûtési szezon, és a legkülönfélébb tüzelõanyagokkal melegítjük,
fûtjük házainkat, üzleti
épületeinket. A választék
igazán széles, fõként annak,
aki a KASZAP Tüzép ajánlataiból választ. Kaszap
Zoltán tulajdonos, vezetõtõl megtudtam, hogy náluk
szinte minden megtalálható, ami „tûzrevaló”. Így a
kínálatban szerepel fa, lignit, cseh szén, barnaszén,
német brikett, fabrikett.
Nem csupán nagy tételben
lehet vásárolni náluk, hanem zsákos kiszerelésben is
kaphatók a termékek, a fogyasztói igényeknek megfelelõen. Fabrikett akcióval is
várják kedves vásárlóikat,
10+1-es lehetõséggel, amikor minden tizedik grátisz.
Szenet már 30 kilogrammos zsákban is lehet venni
a Kaszap Tüzépen. A házhoz szállítás Nagykõrös területén 10 mázsától ingyenes.

Remek árakkal, gyors,
udvarias kiszolgálással
várják Önöket!
Kaszap Zoltán Olvasóinknak praktikus tüzelési tanácsokkal is szolgált, és az
alábbiakat ajánlja szíves figyelmükbe:
A jó tûzifa száraz, max. 20%
nedvességtartalmú keményfa. Magas gyantatartalmú
fák, pl. gyümölcsfák, fenyõ,
nem alkalmasak kandallóban
történõ tüzelésre. A legideálisabb az ún. „lábon száradt”
keményfa, ahol a fa felélte
saját nedvességtartalmát, így
az már tökéletesen száraz. A
szárítást mi magunk is végezhetjük. Ehhez egy a szabadba lévõ fedett hely (pl.
féltetõ) szükséges, amit a levegõ szabadon átjárhat, vigyázva arra, hogy nedvesség
közvetlenül ne érhesse. A
száradáshoz szükség idõ,
ideális esetben 1,5 év. Részletek: www.kaszaptuzep.hu
LV

Nagykõrösi székhelyû, széles termékskálával
rendelkezõ gépgyártó vállalathoz keresünk
CAD szoftvereket használni tudó kezdõ vagy
gyakorlattal rendelkezõ tervezõ

gépészmérnök végzettségû
munkatársat.
Önéletrajzokat az agisz@agisz.hu-ra várjuk.
Továbbá felvételre keresünk

lakatos szakmunkást
és betanított lakatost.
Jelentkezni az 53/550-280-as telefonszámon lehet.
6

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKÕRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN
FRISS HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL
TALÁLKOZHAT!
TEKINTSE MEG ÖN IS
AZ INTERNETEN!
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Hatalmas munkálatok a Múzeumnál:
ezért volt szükség a felújításra

Mint ahogyan lapunk arról
beszámolt, kormányzati támogatással – melyet Nagykõrös Városa az Arany-Év kapcsán kapott – megújul az
Arany János Közérdekû Muzeális Gyûjtemény. A végeredmény egy, a századunkhoz méltó csodálatos létesítmény lesz, mely minden
igényt kiszolgál majd. Jelenleg mintegy harmincan dolgoznak a területen, tudtam
meg az építésvezetõtõl. Gondos kezek teszik rendbe a
nagykõrösiek egyik büszkeségét. Erre nagy szükség is van,
hiszen például a tetõszerkezet
vizsgálatát követõen a tervezõk, szakértõk számos riasztó
hibát tártak fel. Ezek szerint a
tetõszerkezet faanyaga avult,
károsodott állapotú, annak
ellenére, hogy korábban elméletileg azt az elõzõ fenntartó és igazgató elmondása szerint felújították.

Feltételezhetõen, a korábbi
beázások következtében a tetõszerkezeten jelentõs károk
keletkeztek. Elsõsorban az
udvari oldalon, az épület
Abonyi út felõli végén több
kötõgerenda vége erõsen károsodott, feltételezhetõen
ebbõl eredõen a tetõszerkezetben jelentõs feszültségek
keletkeztek.

ruló károsodott födém és tetõszerkezeti elemekrõl a fertõzött részeket teljes egészében, maradék nélkül el kell
távolítani az erre a célra alkalmas ácsszerszámmal (bárdolás). A keletkezõ fertõzött
hulladékot szóródásmentesen összegyûjtve a padlástérbõl el kell távolítani. Elszál-

lítás elõtt – még a padlástérben – javasolt Diffusit S védõszer 5%-os oldatával fertõtleníteni, majd a fertõzött
faanyagot hatóságilag kijelölt helyre kell elszállítani és
meg kell semmisíteni (elégetni), vagy 1 m mélyre el
kell ásni. Amennyiben a lebárdolt elemek keresztmetszete 1/3, vagy ennél nagyobb mértékben csökken,
statikusi ellenõrzéssel vagy
irányítással a szerkezeti elemet meg kell erõsíteni” –

olvasható a szakértõi véleményben.
Részletek a Múzeum
felújításáról késõbb,
folyamatosan.
LV

Az új tetõszakaszban, faanyagvédelmi szempontból
több kivitelezési hiba történt, nem megfelelõen kéregtelenített, kéregmaradványos, továbbá rovarkárosított elemek kerültek beépítésre. A helyenként elhelyezett csapadékvédõ fólia alá
ellenlécet nem helyeztek el.
Elvégzendõ mûveletek:
– „A bárdolásra és részleges
cserére kijelölt, továbbá a
bontás-felújítás során feltá-
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VICC

SÁV

Az egyszeri agrárbáró és felesége legeltetik az állataikat, egy tehenet és egy bikát. Egyszer csak a bika felkapaszkodik a tehén hátára. Az egyszeri agrárbáró
nézi egy ideig, majd megkérdezi a feleségét:
– Mit szólnál hozzá, ha én is azt csinálnám, amit a bika?
A feleség elgondolkodik, majd válaszol:
– Tõlem… a te tehened!

SZIRÉNA
Két kerékpárost gázoltak el egy nap alatt
Nagykõrösön
Nem ugyanaz a személy
okozta a baleseteket!
Olvasóink jelezték, hogy
szerintük ugyanaz a férfi egy
nap kétszer gázolt kerékpárost a városban. Utánajártam, és az ügyben legilletékesebbet kerestem meg. A
PMRFK sajtószóvivõje, András Tamás r. õrnagy lapunknak elmondta, hogy: A jelenleg rendelkezésünkre álló
adatok szerint a balesetben
más-más személyek az érintettek. Egy nagykõrösi férfi
január 3-án 7 óra 20 perckor
közlekedett az általa vezetett

személygépkocsival Nagykõrös belterületén, az Alpári
úton a Kecskeméti út irányából a Csongrádi út irányába.
Haladása során az Alpári út
és a Fáskert utca keresztezõdésénél egy kerékpárosnak
ütközött. A kerékpárral közlekedõ hölgy a baleset következtében elsõdleges adatok
szerint könnyû sérüléseket
szenvedett. Egy kecskeméti
férfi január 3-án 9 óra 35
perckor közlekedett Nagykõrös belterületén az Encsi
utcában a Kecskeméti út irányából a Szolnoki út irányába az általa vezetett személygépkocsival. Az Encsi utca
28. szám elõtt ismeretlen okból áttért a menetiránya sze-

Százéves ház kéménye
dõlt le Nagykõrösön

Ez az eset is jó példa arra,
hogy mindenképpen érdemes ellenõriztetni a kémények állapotát! – Ledõlt egy
százéves családi ház kéménye szombat délelõtt Nagykõrösön, a Berzsenyi utcában. A ledõlõ kéménydarabok eltorlaszolták a füstelvezetõt, így a füst a lakásba
8

áramlott vissza. A nagykõrösi önkormányzati és a ceglédi hivatásos tûzoltók átvizsgálták, átszellõztették a házat, személyi sérülés nem
történt. Az ingatlanban egy
ember lakott, õ a családi házat elhagyta, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt
szükség.

rinti jobb oldali forgalmi
sávba, ahol összeütközött a
vele szembe kerékpárral
közlekedõ hölggyel, aki elsõdleges adatok szerint súlyos sérüléseket szenvedett.
A Nagykõrösi Rendõrkapi-

tányság mindkét baleset körülményeit vizsgálja.
Információk: András Tamás
r. õrnagy mb. sajtószóvivõ
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság

Súlyos baleset Nagykõrösnél

Fotó: PMKI Cegléd HTP és Nagykõrös ÖTP

Úton megcsúszott, majd
fának csapódott egy személygépkocsi január 5-én
délelõtt a 441-es út 12-es
kilométerénél, Nagykõrös
közelében. Az autóban ketten utaztak, az egyikük a
roncsba szorult. A nagykõrösi önkormányzati és a

ceglédi hivatásos tûzoltók
feszítõvágók segítségével
szabadították ki a beszorult
embert, majd adták át a
mentõszolgálat szakembereinek. A kimentett személy súlyos sérüléseket
szenvedett, a mentõk kórházba szállították.
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Zágráb kocsmai stílust
hozott a képviselõ-testületbe…
avagy mitõl izzott az álcivil Jobbikos feje?
A tavaly november végi testületi ülésen tapasztaltak több szempontból
sem voltak hagyományosak. A Jobbikba visszamászott Zágráb, miután kiütette a nyeregbõl fõnökének, Ábrahám Tibornak a lányát a testületbõl és
átvette pozícióját, azóta elõször vett
részt teljes tagként és hozott új színt az
ülésre. Az új szín pedig a vörös volt.
Zágráb majd 20 perces késéssel esett be
a terembe, egyfelõl nyilván nem volt kíváncsi az új piac terveinek bemutatására, másfelõl nem is adott magyarázatot
arra, hol töltekezett fel lelkileg és testileg. Ami ennél is hátborzongatóbb, az a
látvány volt, vörösen lángoló fejjel jelent meg Zágráb, sõt, egyesek szerint,
akik közel ültek hozzá, ráadásul még
szeszszagot is éreztek feléjük terjedni.
Mivel percenként kért szót, így szinte
elfogyasztási sorrendben visszavezethetõ volt a felhajtott italrepertoár, és
csak a jól neveltség miatt nem tette ezt
neki ott szóvá senki, pedig a vele
szemben ülõkre kábító fegyverként hatott a látvány. Az alapból vörösen lángoló fejét csak tovább színezte az, mikor megtudta, hogy hiába csapta be
szimpatizánsait a facebookon, nem
jött el senki a közmeghallgatásra a csatornaüggyel kapcsolatban. Ez is égés
volt, de nem változtat azon a tényen,
hogy illene megtisztelnie a testületi
ülések méltóságát.
Persze nem csak a kinézetére ült rá
Zágrábnak, megnyilvánulásaiban is
hozta a kocsmai stílust, kiabálva próbálta magára vonni a figyelmet, azon
idegesíthette fel magát, hogy éjjel-nappal a facebookon csüng, és mint egy
hittérítõ gyõzködi az embereket Orosházától Karácsondig, közben a nagykõrösieket nem érdekli, amit ott hazudik, és ennek eredménye, hogy senki
nem szólalt fel a csatornaüggyel kapcsolatban a közmeghallgatáson. Most
Zágráb is láthatta világosan, hogy a
lázítás és a hergelés nem vezet célra.
Ráadásul még le is bukott, mert kénytelen volt szemlesütve bevallania,
hogy amúgy õ már megkapta a közel
95 ezer forintot, miközben másokat
folyamatosan lázít, hergel. Még kamu,
XIII. évfolyam, 2. szám • 2018. január 12.

Képünk illusztráció – Zágráb erõsen izzó vörös fejjel jelent meg a testületi ülésen és összevissza beszélt

saját maga által fabrikált adategyezte- kább az anyagok átolvasásával és az
tési lappal is becsapta hol konzerv- azokból való felkészüléssel töltse idegyárra, hol pénzre fogékony híveit, ez- jét, nehogy úgy járjon, mint a viccben
zel szemben õ maga már lehet, hogy el van: „Annyit olvastam az alkohol és a
is költötte a csatornatámogatást, míg dohányzás káros hatásáról, hogy elhahívei közül lehetnek olyanok, akik tároztam, abbahagyom az olvasást.”
emiatt nem juthattak hozzá idejében.
Horváth Tibor
Nyilván neki sem könnyû az élete,
habár maga tette
ilyenné, felesége Hirdetés
elhagyta és meg
sem állt Izraelig,
az új konzervgyárral és más felelõtlen ígéretei7È3.(9(5ė6(*e'081.È6
vel saját magát járatja le, fõnöke
lányát kiüti a testületbõl, minden
1DJ\NĘU|VLWDNDUPiQ\]HPQNEH
választáson, amin
elindult, egy kivéNHUHVQNPHJEt]KDWyGROJR]QLDNDUy
telével megbukott. Most pedig
NROOpJiWDNiUD]RQQDOL
itt az ideje, hogy
amit eddig hazuPXQNDNH]GpVVHOWHOMHVPXQNDLGĘEHQ
dott, azt teljesítse,
200-220 ezer fo9HUVHQ\NpSHV¿]HWpVPXQNDUXKi]DW¿DWDORV
rintra egészítsék
ki Ábrahám dokPXQNDN|UQ\H]HWVWDELOKiWWpU
torral együtt a
(OVĘVRUEDQQDJ\NĘU|VLODNRVRNMHOHQWNH]pVpWYiUMXN
polgármester által
kiharcolt csatorgQpOHWUDM]RNH-PDLOEHQSHQ]XJ\#NDV]DSWX]HSKX
natámogatást.
Javasoljuk,
-HOHQWNH]pVWHOHIRQRQ
hogy a testületi
--------
ülések elõtt in-

ǨǨǨ
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Meghitt, baráti évzáró vacsora
a Nagycsaládosok
Nagykõrösi Egyesületénél

Több mint félszázan ünnepelték együtt a 2017-es év sikereit a Nagycsaládosok Nagykõrösi Egyesületének tagjai.
A helyszínt a Kinizsi Rendezvényház biztosította. A tagcsaládok köszöntése után a vezetõség mûsora következett,
amely még a karácsony szelle-

mében zajlott. Anyukák és
gyermekeik adták elõ Jókai
Mór: Melyiket a kilenc közül?
címû darabját, amelynek fõ témája az egyesület alapköve: a
család. A mûsort követõen
pezsgõvel és vacsorával vendégelte meg a vezetõség a tagcsaládokat. Utána Pap Lajos-

né Farkas Zsuzsanna elnök
asszony megköszönte a vezetõség tagjainak és az önkénteseknek a 2017-es évben nyújtott segítségüket. Végül gazdag ajándékcsomagokat kaptak a családok. Baráti beszélgetéssel, régi és új élmények
felemlegetésével fejezõdött be
az este. Ezúton is köszöni a
Nagycsaládosok Nagykõrösi
Egyesületének vezetõsége a
támogatást a Bonduelle-nek, a

Pap-Agro Kft.-nek, a Nagyi Sütinek, Bódizs Antal Árpádnak
és feleségének, és a NOE-nak!
Továbbra is várjuk azon
családok jelentkezését, akik
szívesen lennének egy 24. éve
mûködõ, színvonalas programokat szervezõ, barátságos
egyesületnek tagjai, már egy
gyermekkel is! Bõvebb info:
Pap Lajosné Farkas Zsuzsanna – elnök, tel.: 06-20/3344366

Évet zártak XXVIII. GEO ESTEK
a nyugdíjasok

A Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ a klubtermében
bemutatja a „Bolygónk kietlennek tûnõ vidékei,
a sivatagok változatos világa” címû elõadást.

Uzsonnával egybekötött zenés összejövetellel zártak évet
a nyugdíjasok, melynek alkalmából egy kis csomag átadására is sor került a megjelentek részére. A csomagokat a
Hírös Sípos Kft. ajánlotta fel.
Sóber Emma
10

Oláh Róbert geográfus-történész maratoni
elõadása a Föld sivatagjainak világáról,
melyek közelebbrõl nézve nem is annyira
kietlenek!
2018. január 17. és 20., 17 óra.
A belépés ingyenes!
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Mi a baja Suba Lajosnak
egy református esperessel?
Mint az ismeretes, az Arany János
emlékévet és Nagykõrös várossá válásának 650. évfordulóját mintegy
szalagként köti össze egy szoborkompozíció, mely a megújult Hõsök terén kerül átadásra 2018 nyarán. Az alkotáson Arany János, felesége, Juliska leányuk, Arany László
és Széll Kálmán esperes, Juliska võlegénye lesznek láthatóak. Ki gondolná, hogy ilyen, egy városunkat
gazdagító köztéri alkotás is a közös
öröm és az összefogás helyett mást
vált ki valakibõl.
Márpedig, ahogy egyre közeledik
az idõpont, hogy városunk fõterén
átadják a szoborkompozíciót, egyre-másra olvashatunk Suba Lajostól
markáns megnyilvánulást arról,
hogy Arany János vejének, Széll
Kálmánnak nincs helye a kompozícióban.
Suba Lajos egyes írásaiban tájszólással ír. Jelezték is felé, hogy a tájszólás az nem tájírás. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a tájszólás jegyében
Széll Kálmán nevét „Kálmány”-ra
módosítja, de ugyanezen írásban saját nevébõl nem Suba akárki lesz, hanem megmarad Suba Lajos, akkor

felmerülhet az az érzés, hogy nem
túl elegáns eljárás. Miért kell egy református esperes nevét is torzítva írni? Mi baja Suba Lajosnak a református esperessel? Mi baja Suba Lajosnak Széll Kálmánnal, aki Arany
János veje volt, református esperes,
és elsõként vetette fel, hogy Arany
János Emlékmúzeum jöjjön létre?
S mivel nyilván nem mindenki kel
és fekszik Széll Kálmán életrajzával,
érdemes ide idézni Faggyas Sándor
2017-ben a Magyar Hírlapban
megjelent cikkébõl, melynek címe
„A két Széll Kálmán”. Az emlékezés, mint a címe is mutatja, az egykori miniszterelnök mellett Széll
Kálmánról, Arany János vejérõl
szól, aki jeles nemes család tagja,
Debrecenben, Göttingenben, Genfben tanult, majd 1860 végén ifjú
teológusként a nagyszalontai református egyházközség lelkésze lett.
Idézve a cikket: „Az õsi református
parókián ötvenhárom évet, a leghosszabb idõt õ szolgálta. Közben
fontos egyházi tisztségeket töltött
be: a nagyszalontai református egyházmegye levéltárnokká, aljegyzõvé, tanácsbíróvá, fõjegyzõvé, majd

esperessé választotta meg.” (…)
Széll Kálmán volt az, aki apósa pesti temetésérõl hazautazva, 1882 októberében elsõként felvetette az
Arany János Emlékmúzeum megalapításának gondolatát, majd a
szalontai Arany Emlékegyesület elsõ elnöke volt. Neki és a költõ fiának, Arany Lászlónak oroszlánrésze
volt abban, hogy a régi, romos
Csonkatornyot megvásárolták, restaurálták, és kialakították benne a
múzeumot, mely mind a mai napig
a szalontai Arany-kultusz központja, s a világ magyarságának egyik
zarándokhelye. (…) Mindkét Széll
Kálmán méltó arra, hogy tiszteljük
és ápoljuk emléküket. (Forrás:
Faggyas Sándor: A két Széll Kálmán
– a teljes írás elérhetõ az alábbi oldalon: http://magyarhirlap.hu/cikk/
80579/A_ket_Szell_Kalman).

Mindezek tükrében
végképp érthetetlen:
Mi a baja
Suba Lajosnak
Széll Kálmánnal?
(-sz-)

TIBIKER: A legjobb döntés! Új nyertesekkel
Ebben a hónapban is a TIBIKER Élelmiszer-áruház két
családnak 10-10 ezer forintos
vásárlási utalványt ajándékozott. Agódné Márton Ibolya
négygyermekes anyuka lapunknak elmondta, hogy szinte mindig itt vásárolnak. „Jók
az árak, a minõség, szeretünk
ide járni! Másoknak is szeretettel ajánlom ezt a boltot!” –
mondta el az anyuka; a másik
nyertes Vincze Katalin, kétgyermekes anyuka. A Csípvári
utcában laknak, mindennap
ide járnak vásárolni. „EGYXIII. évfolyam, 2. szám • 2018. január 12.

ÉRTELMÛ, hogy mindig itt
vásárolunk. A kenyér mindennél jobb, nagyon finom
most!” – mondta.

Az üzletben
a kenyér még
mindig remek,
199 forintos áron
kapható!
Térjenek be Önök
is, érdemes!
11
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés
EU-ÉPÍTŐ KFT.

Orvosi ügyelet telefonszáma:

53/350-377

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2018. január 8-ától
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 28.
Tel.: 53/552-134
2018. január 15-tõl
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114

2018. január 13–14-én
DR. BAKSAI FERENC
Nagykõrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06-20/914-13-33

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ügyeletes patikát vasárnapi
napokon 11 órától érhetik el,
mivel az Oroszlán Gyógyszertár
(Nagykõrös, Kecskeméti út 18.)
vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

2018. január 20–21-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykõrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703

12

Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér
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16 óra Viszlát Christopher
Robin

MÛSOR
2018. január 12.
14 óra Budapest Noir
(színes, szinkronizált magyar krimidráma)
16 óra Viszlát
Christopher Robin
(színes, szinkronizált amerikai életrajzi film)
18 óra Jumanji – Vár a
Dzsungel (színes,
szinkronizált amerikai vígjáték)
2018. január 13.
14 óra Ferdinánd
(színes, szinkronizált amerikai animációs film)

18 óra Jumanji – Vár a
Dzsungel
2018. január 14.
14 óra Ferdinánd
16 óra Viszlát Christopher
Robin
18 óra Elit játszma
(színes, szinkronizált amerikai krimi)
2018. január 15.; 16.
16 óra Viszlát
Christopher Robin
(színes, szinkronizált amerikai életrajzi film)

18 óra Elit játszma
(színes, szinkronizált amerikai krimi)
2018. január 18.
14 óra Ferdinánd
(színes, szinkronizált amerikai animációs film)

16 óra Viszlát Christopher
Robin
18 óra Elit játszma
2018. január 19.
14 óra Ferdinánd

16 óra Floridai álom
(színes, szinkronizált amerikai
dráma)

18 óra The Commuter –
Nincs kiszállás
(színes, szinkronizált amerikai akcióthriller)
2018. január 20.; 21.
14 óra Ferdinánd
16 óra Floridai álom
18 óra The Commuter –
Nincs kiszállás

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

További információ a www.korosikultura.hu honlapon,
a Kõrös Art Mozi menüpont alatt,
vagy a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!

ITT JELENTHETÕ BE

ÁLLÁST KÍNÁL

a kéményseprés iránti igény!

Már nem jönnek
automatikusan mindenhova!

Óvodatitkár

Ezen az oldalon lehet idõpontot is kérni: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
/ugyfelszolgalat
A változás lényege tehát az,
hogy az egylakásos – jellemzõen családi házban – ingatlanban élõk 2018. január elsejét követõen nem kapnak
a kéményseprõipari szervtõl,
Hirdetés

„ÉLNI JÓ” TERÁPIÁS
KEZELÉSEK
• Szorongás, pánik, fóbiák
kezelése
• Párkapcsolati problémák
– válás
• Vezetõ beosztásúak
stresszkezelése
• „Kamasz gondok”
– tanulási nehézségek
• Nehéz élethelyzetek
stresszkezelése
• Hatékony fogyókúra
F. Deákné Balla Adrienn
asztrológus – kineziológus
Tel.: 06-20/2-674-846
www.lelkiegyensuly.hu

Nagykõrösi Városi Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján
pályázatot hirdet

munkakör betöltésére
Munkavégzés helye: Nagykõrösi Városi Óvoda,
2750 Nagykõrös, Kárász út 1.
Képünk illusztráció

illetve egyes településeken az
önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenõrzés
idõpontját megajánló értesítést.
A kéményseprõ az ingatlantulajdonos kezdeményezése
nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában elõírt
feladatokat.
Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!

Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga
Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200

XIII. évfolyam, 2. szám • 2018. január 12.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. február 11.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen:
Nagykõrösi Városi Óvoda
2750 Nagykõrös, Kárász u. 1.
vagy Elektronikus úton Talamon Attiláné részére
a nkbobitaovoda@gmail.com
e-mail címen keresztül.
A pályázatkiírással kapcsolatosan
további információt Talamon Attiláné –
intézményvezetõ – nyújt a 06-30/55-66-636
telefonszámon.
A teljes pályázati felhívás megtalálható
a www.nagykoros.hu honlapon!
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Dr. Varga András
bemondta
a „kamupárt”-ot
Dr. Varga András nem akarta év végén kétségek között
hagyni olvasóit, így az egyik
helyi kereskedelmi lapban
október közepén megjelent
cikke után újra egy írással jelentkezett. Szükség is volt erre, hiszen így minden világossá és egyértelmûvé vált –
ha eddig valakinek nem volt
az, de persze hogy az volt –,
az MSZP helyi nagy öregje
ismét bizonyított, bemutatta
a nagy cselt, hogy aztán újra
bevigyen egy találatot az ellenzéki riválisoknak. Majd
még úgy foghegyrõl odaszúrt egy „kamupárt”-ot
is…
De ki is vethetne bármit
dr. Varga András szemére,
amikor elegánsan arról ír,
hogy nem beszélt helyi személyekrõl, majd korábbi cikkére hivatkozva írja: „Ideje
lenne most már minden illetékesnek a tanulságokat levonva… és tenni a város
gazdasági felemelkedéséért,
hogy helyben is legyen megélhetést biztosító munkalehetõség.” Pafff!!! Ismét egy

gyomros, mélyen be a dr. Ábrahám Tibor–Zágráb Nándor
konzervgyárat ígérõ párosnak. Mert bár dr. Varga úgy
nyilatkozik, nem beszélt helyi személyekrõl, de az nyilván mindenkinek világos,
hogy nem is azért ír valaki
egy cikket, hogy aztán a
Kedves Olvasó se gondoljon
senkire, ha azt olvassa. Márpedig a helyben is ideje lenne
munkahelyet teremteni eléggé illedelmes lekérése dr. Ábrahám Tibornak, aki még a
helyi választásokkor is hivatkozta kecskeméti konzervipari cégnél betöltött tisztségét, és azt sem különösebben
titkolta, hogy némi tulajdona is akadt a cégben, arról
pedig nyilván sokan hallottak akkortájt, hogy ott nagykõrösieket is foglalkoztatnak. Ehhez, ha hozzáveszszük, hogy dr. Ábrahám Tibor és Zágráb Nándor a
2014-es önkormányzati választásokkor a konzervgyár
létrehozásával kampányoltak… (még ha Varga úr írói
munkássága túlzásának is

tudjuk be, hogy ezzel lenne
csak megélhetési munkalehetõség a városban, akkor is)
eléggé betalál, s szinte ordít
a kérdés: Tibikém, hol a
konzervgyár, amit ígértetek?!
A cikk végén persze egy
kicsit megfényezi az MSZP-t,
de ki is vethetné szemére ezt
a szocialisták egykori helyi
elnökének, fõként, ha ezt
egy olyan frappáns átkötéssel teszi, hogy idézem: »számomra érthetetlen, hogy egy
„kamupárt” prominens személye miért ragadtatta el

magát személyem sértegetésére. Aki engem régóta ismer, az ezen személlyel nem
is tudna egy napon említeni.« Idézet vége. Ugye milyen frappáns, és ugye Ön is
észrevette, hogy most sem
említette egy konkrét személy nevét sem… de azért
Ön is gondol valakire, hogy
ki lehet a titokzatos „kamupárt”-i prominens. S ki tudja, az illetõ talán arra a kérdésre is tudja a választ, hogy:
„Tibikém, hol a konzervgyár, amit ígértetek?!”
(-sz-)

Hirdetés

Hirdetés

FIGYELEM! MUNKALEHETÕSÉG!

A FEHÉR GUMISZERVIZ Nagykõrös felvételt hirdet
GUMISZERELÕ munkakörbe!
Autószerelõi ismeretekkel rendelkezõk elõnyben!
Tel: 06-20/4-588-978
Érd.: 2750 Nagykõrös, József Attila utca 20.
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Remekül sikerült
teremfoci délután

Fotó: Hajagos Hedvig

A Nagykõrösi Kinizsi FC január 6-án a Toldi Miklós Iskola tornatermében nagy-

szabású jótékonysági teremfoci délutánt szervezett,
ahol az Újpest több legen-

XIII. évfolyam, 2. szám • 2018. január 12.

dás labdarúgója is emelte jelenlétével a rendezvény színvonalát. Elõször a Nagykõ-

rös U11 lépett pályára a
Nagykáta SE U11 ellen, ezt
követõen a Nagykõrös U13
csapott össze a Törtel U13as csapatával. A mérkõzések
sorában a harmadik a Nagykõrös All Stars mérkõzött
meg a Magyar Újságíró Válogatottal.
A délután fénypontja a
Nagykõrösi Kinizsi Öregfiúk
– Újpest Legendák mérkõzés
volt, melyen Erõs Károly,
Urbán Flórián, Rostás Sándor, Koszta János és Jurácsik
Mátyás is pályára lépett. Az
Újpest öregfiúk 6:4-re gyõztek a fõ meccsen, mely barátságos és kiélezett küzdelmekkel telt volt. A szervezõk a bevételt a Nagykõrösi Kinizsi utánpótlására
fordítják.
LV
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Központban a kultúra

Vendégünk volt
Esztergályos Cecília színésznõ
2018. január elsõ napján a
Monarchia Operett csapatával és Esztergályos Cecília
Jászai Mari-díjas, Magyarország Érdemes és Kiváló
Mûvésszel köszöntötte a
nagykõrösi közönség az újévet a kulturális központ
színháztermében. A nagy sikerû elõadás után Juhász
Nándor a kulturális központ
igazgatóhelyettese beszélge-

tett Esztergályos Cecília
mûvésznõvel.
– Ha ki kellene emelnie
egy fontos eseményt a 2017es évbõl, akkor mi lenne az?
– Lehet mondani, hogy
nagyon jó évem volt, az Isten
megsegített. Hat színházban
játszhattam és a párommal is
34 éve élünk együtt. Nem is
kívánhatnék ennél többet és
jobbat magamnak.
– Van-e újévi fogadalma?
Mit tudhatunk a jövõ évi
terveirõl?
– Nincs, soha nem szoktam újévi fogadalmat tenni.

FELHÍVÁS
„NAGYKÕRÖS VÁROS ÉV
SPORTOLÓJA 2017”
cím odaítélésére történõ javaslattételre
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2009. (III. 27.)
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés értelmében „Az önkormányzat
önként vállalt sportfeladatai keretében minden évben „Nagykõrös Város
Év Sportolója” címet adományoz a kiemelkedõ eredményeket elért sportemberek részére”. Fenti rendelet (2) bekezdése szerint: A „Nagykõrös Város Év Sportolója” címet kiérdemlõ személyt az önkormányzat szakbizottsága minden évben titkos szavazással választja meg jelölések alapján, illetve saját kezdeményezésére mindkét nemben külön-külön, felnõtt és ifjúsági kategóriákban.
Jelen felhívás „Nagykõrös Város Év Sportolója 2017” cím odaítélésére való javaslattételre szól.
Javaslat az alábbi kategóriákban nyújtható be:
–
–
–
–

Felnõtt nõi
Felnõtt férfi
Ifjúsági nõi
Ifjúsági férfi

A javaslattételhez szükséges ADATLAP letölthetõ a www.nagykoros.hu oldal Fõoldaláról, valamint személyesen is kérhetõ a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 5.) portáján, valamint a fszt. 2-es irodában.
A javaslatnak tartalmaznia kell:

Tervezni nem szoktam, ha
jönnek a felkérések, akkor
annak nagyon örülök, és
persze örömmel elvállalom
azokat.
– Mikor járt utoljára
Nagykõrösön?
– A pontos dátumra nem
emlékszem, de többször is
jártam már itt. Az öltözõt és
a színpadot egybõl megismertem és nagyon jól esett,
hogy ismét nagy örömmel
fogadtak a szervezõk és a közönség is.
– 2018-ban ünnepli
Nagykõrös városi rangra

emelkedésének 650. évfordulóját. Ezen alkalomból
mit üzen a nagykõrösieknek?
Legyenek boldogok és
tudjanak örülni mindennek,
ami jó! Segítsék egymást, és
akkor biztosan nem lesz
semmi baj. Én mindig egészséget és békét kérek az Istentõl, de azért sok mindent
kell tenni, hogy az meglegyen. Azt üzenem a nagykõrösieknek, hogy fogják meg
egymás kezét és ne egymás
ellen legyenek.
Juhász Nándor

Meghívó

jótékonysági nõvérbál
2018. február 3.
Nagykõrösi Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelõintézet,
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara, Magyar Ápolási Egyesület
és Minõségi Betegellátás
Alapítvány
tisztelettel meghívjuk a

Nõvérbálra

A bál védnökei: Dr. Mészáros János Emberi Erõforrások
Minisztériuma Egészségügyért Felelõs Államtitkár helyettes
államtitkár; Dr. Czira Szabolcs Nagykõrös Város
Polgármester; Tankó Ágota Nagykõrösi Rehabilitációs
Szakkórház és RI. fõigazgató
Helyszín: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola
és Kollégium (2750 Nagykõrös, Ceglédi út 24.)
PROGRAM

– a felterjesztett személy nevét, életkorát (felnõtt kategóriában akkor lehet javaslatot tenni, ha a sportoló betöltötte a 18. életévét);
– a felterjesztett személy részletes sportpályafutását, eredményeit;
– a kategória megnevezését;
– a javaslattevõ nevét.

A javaslattétel határideje: 2018. január 22. (hétfõ) 12 óra.
A javaslatok az alábbi címen nyújthatóak be:
személyesen: Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 5.) fszt. 2-es iroda, Beretvás Judit ügyintézõ részére, e-mail:
beretvasjudit@nagykoros.eu
Elbírálás: a cím odaítélésérõl Nagykõrös Város Önkormányzat Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága titkos szavazással dönt. A határidõ után érkezett javaslatok nem kerülnek elbírálásra.
Dr. Czira Szabolcs polgármester

19:30 – A Bál nyitása
20:00 – Vacsora
22:00 – Meglepetés mûsor
24:00 – Tombolasorsolás
A jó hangulatról a Fésûs Duó gondoskodik.
Részvételi díj, mely a vacsora árát is tartalmazza: 5500 Ft/fõ.
Jegyek a Kórház Titkárságán kaphatók (Nagykõrös, Fáskert u. 1.)

MENÜ:
Elõétel: Diós sült alma;
Fõétel: Gordon bleu, Cigánypecsenye, Töltött csirkecomb,
Párolt rizs, Steak burgonya, Káposztával töltött uborka;
Desszert: Joghurtos málna szelet

