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Ingyenes információs lap

ÁPRILIS 8-RA TÛZTE KI
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÕK
VÁLASZTÁSÁNAK
IDÕPONTJÁT ÁDER JÁNOS
Április 8-ra írta ki az országgyûlési
képviselõk választását Áder János
köztársasági elnök, a választás kitûzésével azonban hivatalosan még nem
kezdõdött meg a kampány, mert az a
választást megelõzõ 50. napon, azaz
február 17-én indul. A jogszabályok
szerint ez a legkorábbi lehetséges idõpont a választás megtartására.
„Hazánk ötödik köztársasági elnökeként, élve az Alaptörvényben rám ruházott felelõsséggel – külön köszöntve
az elõször szavazó fiatalok százezreit,
és tisztelegve az elsõ szabad választások emléke elõtt –, a 2018-as általános országgyûlési választásokat április 8-ára írom ki.
Áder János,
Magyarország
köztársasági elnöke”
Az országgyûlési képviselõk választása egyfordulós, a választópolgárok
két szavazattal rendelkeznek: egyrészt
voksolhatnak arra, kit szeretnének az
egyéni választókerületükben (ebbõl
106 van) képviselõnek, másrészt a
másik íven arról dönthetnek, hogy az
országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országos listán 93 országgyûlési mandátum sorsa dõl el.
Egyéni választókerületben az a független vagy pártjelölt indulhat jelölt-

ként, akit a választókerületben legalább ötszáz választópolgár ajánlott.
Egy választópolgár több jelöltet is
ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.

A jelölteknek március 5-ig kell összegyûjteniük az induláshoz szükséges
számú ajánlást.
Forrás: MTI
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Egyhangúlag elutasítják

Fotó: Botár Gergely/kormany.hu

a magyarok a Soros-tervet

Teljesen feldolgozták a nemzeti konzultáció adatait; az
eredmények arról tanúskodnak, hogy a magyarok gyakorlatilag egyhangúlag elutasítják a „Soros-tervet”, a kötelezõ betelepítést, és minden
olyan politikai akciót elleneznek, amely ennek megvalósítására irányul – jelentette ki a
kormányszóvivõ szerdai budapesti sajtótájékoztatóján, a bedobozolt kérdõívek elõtt.
Kovács Zoltán tájékoztatása szerint 2 356 811 ûrlapot
küldtek vissza: postai úton 2
178 320, interneten 178 491
érkezett. Mind a hét kérdés

esetében 2,3 millió felett volt
a „Soros-tervet” elutasító válaszok száma.
A kormányszóvivõ a beérkezett ívek mennyisége alapján minden idõk legsikeresebb
nemzeti konzultációjának nevezte a „Soros-tervrõl” szólót.
Hangsúlyozta, a feldolgozást a
január 31-ei határidõ elõtt befejezték, és adatvédelmi szempontból megfelelõen tárolták
a válaszokat.
Felidézte, a kérdések az évi
egymillió migráns Európába
telepítésére, a Brüsszel által elutasított határvédelmi kerítésre, a kötelezõ szétosztásra, a

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett Édesapánk

GYULAI DÉNES

(1945.)
halálának 5. évfordulójára:

Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. Munka és
küzdelem volt egész életed. Elmentél tõlünk, pedig nagyon
fontos voltál, értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
De szívünkben tovább él emléked,
soha nem felejtünk el Téged.

bevándorlónkénti 9 millió forintos állami támogatásra, a
velük szembeni elnézõbb bánásmódra, a nemzeti kultúrák
háttérbe szorítására, a bevándorlást ellenzõ országokkal
szembeni politikai támadásokra vonatkoztak.
Kovács Zoltán nyomatékosította: a magyarok elutasítanak minden olyan érvet, tervet, igyekezetet, amivel arra
próbálják rávenni Magyarországot, hogy bevándorlóországgá váljon.
Ennek megfelelõen a kormány következetesen elutasítja azon kísérleteket, amelyekkel zsarolni, fenyegetni próbálják, hogy „beadja a derekát” és engedelmeskedjen a
brüsszeli elképzeléseknek.
(MTI)
Dr. Körtvélyesi Attila is
köszönetet mondott
Napirend elõtti felszólalásában dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester is köszönetet
mondott a nagykõrösieknek a

legutóbbi Képviselõ-testületi
ülésen. „Elõször szeretném
megköszönni mindazoknak a
nagykõrösi embereknek, akik
visszaküldték a Nemzeti Konzultációs kérdõívet és elmondták a véleményüket. Mindezzel segítettek a Magyar Kormánynak, hogy együttesen a
migránsok befogadását elõíró
Soros-tervnek gátat szabjunk
és megvédjük Magyarországot, köztük Nagykõröst.
Nagykõrös a népszavazáson is
egyhangúan a migránsok betelepítése ellen foglalt állást
és továbbra is ezt kell képviselnünk. Már több, mint 2,2
millióan töltötték ki és küldték vissza a Nemzeti Konzultációs kérdõívet, ami soha
nem látott számot jelent.” –
fogalmazott dr. Körtvélyesi
Attila a tavaly novemberi
Képviselõ-testületi ülésen, napirend elõtti felszólalásában.
Az alpolgármester által elmondott napirendi felszólalás
megtekinthetõ az Önkormányzati Hírek Nagykõrös
facebook oldalán!
Horváth Tibor

„Elmentem, mert mennem kellett, de a szívetek
mélyén örökké veletek leszek.”
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a közeli és
távoli rokonoknak, barátoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak, akik a szeretett édesapa, nagyapa, após, nász, keresztapa, unokatestvér

PEKÁR LÁSZLÓ ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Lányaid családjaikkal

Gyász
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Gyászoló család

Halálának
20. évfordulóján szeretettel emlékezünk

Pesti Józsefné sz. Nyitrai Katalin (1944)

BARTA LÁSZLÓRA

Patonai Ferenc (1944)

Lányai és Felesége

Nagy Sándorné sz. Pécsi Rozália (1938)

Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny s az örök fájdalom.
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Folyik az év beruházása Nagykõrösön:

Megújul a múzeum

Exkluzív képeinkkel folyamatosan nyomon követjük,
és megmutatjuk Önöknek,
hogyan is újul meg a nagykõrösi Arany János Közérdekû Muzeális Gyûjtemény.
Oláh Róbert muzeológus –
elsõ képünkön Õ látható –
napról napra személyesen
követi nyomon az épület felújítását csakúgy, mint a városvezetés, és a kulturális
központ vezetõje, munkatársai. Szívükön viselik az épület sorsát. Bizonyos helyeken
az épület állaga miatt szükség volt alátámasztásra, ideiglenesen. Az épület folyosóin és termeiben már felszed-

ték a régi aljzatot, kívül a
múzeum körül a téglajárdát
szintén. Ezen munkálatokkal
párhuzamosan folyik a tetõ
rekonstrukciója is, mint ahogyan arról beszámoltunk
Önöknek.
Az elõzõ fenntartó idején,
az akkori vezetõ elmondása
szerint teljesen rendbe hozták a tetõt, és a tetõszerkezetet. Mindezek ellenére a
szakértõi vizsgálat a tavalyi
év végén feltárta, hogy – szó
szerinti idézet – … „A falszerkezetek vizesedésében
közrejátszanak a héjalás, illetve bádogozás hibái, melynek következtében tartósan

leázási problémák alakulnak
ki. A bejárás idején történt
záporesõnél jól látható volt,
hogy az intenzív csapadékot
az ereszcsatorna rendszer

nem tudja megfelelõen elvezetni, az esõvíz a csatornán
túlbukik, áztatva többek között a homlokzatot.”
LV

Bocsánatkéréssel tudatjuk, hogy elõzõ lapszámunkban, adminisztrációs hibából, a közelmúlt-

ban elhunyt Berta Mihályné sz. Kiss Erzsébet gyászhíréhez tartozó fénykép Özv. Fehér Dénesné sz.
Német Piroska megemlékezésében jelent meg. Az ezzel okozott fájdalomért fogadják õszinte bocsánatkérésünket, legmélyebb együttérzésünket az érintett családok.

MEGEMLÉKEZÉS

BERTA MIHÁLYNÉ
sz. Kiss Erzsébet
Puszi Bözsi
emlékére
„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
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MEGEMLÉKEZÉS

Özv. Fehér Dénesné sz. Német Piroska
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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Engem már
megismernek, Tóth
Barnát még nem…
élõ, közel fél évszázaddal fiatalabb
újságíró-, kommunikációs-politológus szakemberrel, vagyis velem is
simán összekeverik. Való igaz,
Tóth Barna tevékenysége kimerül a
polgármester heti szintû gyalázásában, ezért nem is csoda, hogy nem
ismerik fel. Pedig nem vagyok Mátyás király, nem járom fehér álszakállban a várost, nincs rá semmi
okom.

Képünk illusztráció

Meglepõt húzott elõ kalapjából
Tóth Barna, a Heti Hírek levéltári
példányai között áporodott újságírója az elsõ idei lapszámukban.
Azt állította, hogy egy polgár öszszekeverte õt velem, vagyis jelen
cikk íróját. Tételezzük fel, hogy ez
a leírt sztori véletlenül igaz…
Elõször is, ezek szerint Tóth Barnát (tóba) szinte a kutya nem ismeri, még egy alig pár éve a városban

Másodszor, úgy tûnik, pár év alatt
többet sikerült a Polgármesteri Kabinet tagjaként elérnem, mint az
MSZMP-bõl is kizárt (lapinformációnk szerint lopásért) agg tóbának, aki már évtizedek óta rontja
ennek a patinás városnak a légkörét és mióta elõször tollat mert ragadni, azóta csak gyûlölködik.
Harmadszor, 4 év alatt, mióta
megkezdtem munkámat a városi
közszolgálati médiában, azóta
egyetlen egy kritikai hangvételû
polgártárs nem jött be, pedig a Polgármesteri Hivatalban bárki meg-

találhat. Senki nem jelzett még nekem a cikkeimmel kapcsolatban
problémát az ellenzéki újságíróhordán és balliberális politikusokon kívül, amire külön büszke vagyok. Sõt, ráadásul több nagykõrösi is személyesen jött az irodámba,
hogy gratuláljon a cikkeimhez, kiemelendõ ezek közül is a MSZMPMSZP-s tényfeltáró cikksorozat,
melynek megírása sokáig váratott
magára.

Érzem, hogy a többség, az építõ közösség támogatja azt a
munkát, melyet napi-heti szinten végzek, végzünk Nagykõrösért. Köszönöm! Azt pedig
külön köszönöm, hogy munkámmal hamarabb megismernek, mint Tóth Barnát. Rá
nézve szégyen, rám nézve elismerés. Megígérem: én is folytatom!
Horváth Tibor

FELHÍVÁS
„NAGYKÕRÖS VÁROS ÉV SPORTOLÓJA 2017.” cím
odaítélésére történõ javaslattételre
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
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kérhetõ a Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5.) portáján, valamint a fsz. 2-es irodában.
A javaslattétel határideje: 2018. január 22. (hétfõ) 12.00 óra
A javaslatok az alábbi címen nyújthatóak be:
Személyesen: Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 5.) fsz. 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.
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Kép forrása: 888.hu/Ludmilla

A liberálisok már átvették a helyi Jobbikot?

Szépen lassabb mindenki elõtt
világossá válik, hogy Zágráb
Nándornak kizárólag egy célja van a nagykõrösi csatornaüggyel: visszakússzon a Jobbikba, átvegye a helyi Jobbik
vezetõi posztját. Zágráb eközben tökéletesen felhasználta
Ábrahám Tibort céljai eléréséhez, lányát kifúrta a képviselõségbõl, médiabirodalmát, hatalmas vagyonát pedig saját
céljainak elérésére használja.
Ábrahám Tibor is észrevehette
volna már, hogy az általa elnökölt (vajon ki az igazi vezetõ?)
álcivil egyesület gyakorlatilag
egy Jobbik-báb, nem létezik,
egy álcivil egyesület, melynek
célja a Simicska-Jobbik koalíció hatalomba juttatása, ami
ha nem jön össze, akkor a
2019-es önkormányzati választáson már kár is elindulniuk, de ezt õk is tudják pontosan, ezért most tepernek gõzerõvel. Zágráb eközben teljesen odasimult Volner Jánoshoz, mint egy pincsikutya és
úgy tolja a gyõzelem felé az
áfacsaló csemõit. És azt hiszi,
van valami halvány esélye
nyerni Nagykõrösön, vagy õt
is csak felhasználja, mint Ábrahám Tibort?Azt azért nehéz elképzelni, hogy Ábrahám is
csak úgy odaáll a Jobbik mögé,
és ha kell, karlendítésekkel, ha
kell, Árpádsávos zászló lengetésével áldozza vérét Vona Gáborért és Simicska Lajosért.
Persze, azok után, hogy összehozta az Ábrahám-ZágrábDénes „mesterhármast”, azok
után már ez is elképzelhetõ.

Ide jutott. Eközben a nagykõrösi Jobbik valójában egy nagy
kamu, Tornyi Béla teljesítménye 3 év alatt, hogy pár pocsolyát lefotózott, rágózott egy
nagyot a testületi ülésen és
azon aggódott, hogyan jutnak
le Budapestrõl a Kinizsi pályára is kerülõ mûanyag székek,
amik ráadásul nem is mûanyagok, hanem fém székek.
Vágó Tibor helyi Jobbik elnök
pedig saját facebook oldalán
jelentette be, hogy munkája
miatt már egy ideje külföldön
van, elhagyta Magyarországot
is – így nyílt meg az egyenes,
Simicska milliárdokkal kikövezett út a Jobbik húsosfazekához, az persze Zágráb pechje, hogy az Állami Számvevõszék éppen most büntette meg
a Jobbikot tiltott pártfinanszírozás miatt, így Zágráb ettõl is
elbukni látszik, de ha valamihez, akkor a bukáshoz nagyon
ért, hozzászokott. Tornyi és
Vágó tehát már csak a múlt a
nagykõrösi Jobbik életében,
Zágráb õket is átverte és átvette tõlük az irányítást sunyiban.
Nem tudjuk, hogy Zágráb
üldözte-e el Nagykõrösrõl Vágót, mert ugyebár Zágrábot a
felesége is elhagyta és meg sem
állt Izraelig, így ez nagyon elgondolkodtató… Hogy mi a
végsõ célja Zágrábnak, azt sûrû homály fedi, beéri-e azzal,
hogy 2019-ben õ lesz a polgármester-jelölt és abban újra
megbukik, vagy többre vágyik
és célja a Jobbik országos fõsodrába beúszni, listás országgyûlési képviselõvé válni? Úgy
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tûnik, hogy az ellenzék többi
pártja szerencsére idõben kapcsolt a nagykõrösi viszonyok
tekintetében, a Gyurcsánypárt és Vágó István kvíz mester, DK-s prominens lemondta
fellépését a Jobb Nagykõrösért
rendezvényén, az MSZP pedig
kijelentette, hogy nem tekintik
lehetséges szövetségesnek a
Jobbikot és nem fognak össze
a szélsõjobbal, így valószínûsíthetõ, hogy az MSZP áll
emögött.
A zágrábi hazugságáradat a
másik sarkalatos pont, ez az
ember megrögzött hazudozó,
aki szinte képes megállás nélkül hazudni, egyszer új konzervgyárat ígér, máskor azt,
hogy 200–220 ezer forint jár a
nagykõrösi csatornaügyben
érintetteknek, ha érdeke úgy
kívánja, azzal is meggyanúsítja
a polgári városvezetést, hogy a
Dalmady iskolát megszünteti,
a Gyopár úti garázssort el-

bontja. Nem szûnt meg az iskola, él és virágzik, ahogyan a
Gyopár utcai garázsok tulajdonosai is vidáman, nyugodtan kelhetnek fel ágyukból
reggelente. A zágrábi mélytengeri gyûlölet persze kavarog, barátokat, szomszédokat
igyekszik nap, mint nap egymás ellen hergelni, eközben
neki semmi más célja nincs,
mint a Jobbik átvétele helyben
és a polgármesteri/országgyûlési székbe valahogy belejutni.
Ebben pénzzel erõs hátszelet
ad neki Ábrahám Tibor, a volt
SZDSZ-es és hátulról támogatja még Kustár Tamás Balázs
exfideszes, Soros-párti aktivista is. Összeállt tehát a nagykõrösi gyûlölethadsereg, akiket a
sértõdöttség és a bosszúvágy
hajt elõre. 2018 és 2019 tétje
tehát az lesz, hogy az országgyûlési és az önkormányzati
választásokon a fejlõdéspárti,
az emberek akaratát meghallgató és aszerint cselekvõ, építõ
erejû polgári közösség folytatja a munkát, vagy pedig a Jobbik és helyi sorosista tõkés ernyõszervezete, az álcivilek,
akiktõl az elmúlt évek alapján
csak gyûlölködést és rombolást várhatnának a nagykõrösiek. Nagy a tét, kérdés, hogy
akarjuk-e, hogy Soros György
oldalbordái, a Jobbikos köntösbe bújt balliberálisok vegyék át a város feletti hatalmat? Ez 2018 és 2019 kérdése lesz…
Horváth Tibor

Hirdetés

Csomagolókat,
gépkezelĎket
keresünk
2 mĮszakos 3+3-as (12 órás)
munkarendbe
Prologis ipari parkba.
Bérezés: bruttó 810–900 + 40%-os
mĮszakpótlék + 15 000 Ft cafeteria.
Ingyenes céges busszal a bejárás
NagykĎrösrĎl, LajosmizsérĎl,
KecskemétrĎl megoldott.
Felvételi interjú 2018. január 25.
csütörtök, 13.00 óra, NagykĎrös,
Szabadság tér 7.
ÉrdeklĎdni lehet: 06 70 342 1653
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Elõkészületben a városi
civil szervezeteket támogató
pályázatok
Nagykõrös Város Önkormányzat képviselõ-testülete februári ülésén, a szakbizottságok munkatervének
elfogadását követõen írja
ki a tervek szerint a nagykõrösi civil szervezeteket
támogató pályázatokat. Az
elmúlt évek gyakorlata szerint az elõterjesztés elfogadását követõen szinte azonnal elérhetõk lesznek a pályázati anyagok annak érdekében, hogy mielõbb
döntés születhessen a források odaítélésérõl.
A kulturális, közmûvelõdési értékmegõrzõ, értékteremtõ és értékközvetítõ tevékenység támogatására kiírt pályázat célja a nagykõrösi kulturális tevékenység
támogatása, ezen belül a tá-

mogatni kívánt célok az
alábbiak: elsõsorban kulturális és szórakoztató nagyrendezvények (idõszakos
kulturális rendezvények,
programsorozatok/mûvészeti bemutatók, fesztiválok/pontosan körülhatárolt
közmûvelõdési cél érdekében vagy célcsoportok számára tervezett kulturális
projekt). Másodsorban népi hagyományok ápolása,
várost érintõ kiadványok
támogatása.
A sporttevékenység támogatására kiírt 2018. évi
pályázattal kapcsolatban
Nagykõrös Város Önkormányzata a 2018. évben is
kiemelten fontosnak tartja,
hogy felhívja a figyelmet a
sport fontosságára, támo-

Hirdetés

ǨǨǨ
7È3.(9(5ė6(*e'081.È6
1DJ\NĘU|VLWDNDUPiQ\]HPQNEH
NHUHVQNPHJEt]KDWyGROJR]QLDNDUy
NROOpJiWDNiUD]RQQDOL
PXQNDNH]GpVVHOWHOMHVPXQNDLGĘEHQ
9HUVHQ\NpSHV¿]HWpVPXQNDUXKi]DW¿DWDORV
PXQNDN|UQ\H]HWVWDELOKiWWpU

Mindkét pályázat beérkezésének határideje 2018.
február 23. péntek 12.00
óra.

Részletek a kiírás elfogadását követõen. A teljes
felhívások adatlapokkal
elérhetõek lesznek a
www.nagykoros.hu oldalon. Figyelje ezzel
kapcsolatos híreinket!
Lõrinczy Veronika

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 Szakközépiskola
és Kollégium (2750 Nagykõrös, Ceglédi út 24.)
PROGRAM
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: 5000 Ft/fõ.

(OVĘVRUEDQQDJ\NĘU|VLODNRVRNMHOHQWNH]pVpWYiUMXN

Jegyek a Kórház Titkárságán kaphatók (Nagykõrös, Fáskert u. 1.)

gQpOHWUDM]RNH-PDLOEHQSHQ]XJ\#NDV]DSWX]HSKX
-HOHQWNH]pVWHOHIRQRQ

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

--------
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gassa az utánpótlás nevelést, valamint a csapat- és
látványsportokat. A készülõ kiírás szerint támogatás
nyújtható különösen csapat- és egyéni sportágakra,
városi sportrendezvényekre, utánpótlás nevelésre,
speciális sportcélú tevékenységekre (pl. modellezés, fogyatékkal élõk sporttevékenysége), sporteszközök beszerzésére, diáksport
tevékenységre.
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Mihai Tudose és Ábrahám Edit

MINDKETTEN AKASZTANÁNAK!

Képünk illusztráció: Ábrahám Edit a román miniszterelnökhöz hasonlóan akasztani akar, melytõl a
mai napig nem határolódott el sem Ábrahám Tibor, sem Zágráb Nándor
Pártoktól függetlenül minden
politikai mértékadó szereplõ elhatárolódott Mihai Tudose román miniszterelnöktõl, aki azt
találta mondani a székely zászló
kihelyezésével kapcsolatban,
hogy „ha a zászló lobog-

ni fog, ott fognak lengeni mellette a helyi felelõsök is”. Magyarul a román
miniszterelnök azokat a magyarokat is felköttetné a zászló
mellé, akik kitették azt. Elsõként a magyar kormány lépett
és a FIDESZ–KDNP frakciószövetség, bekérették a nagykövetet
és határozottan a miniszterelnök
bocsánatkérését és lemondását

követelték. Ezután az egyik
Jobbikos képviselõ nyakában kötéllel tiltakozott a román nagykövetség épületénél, Molnár
Gyula MSZP-elnök pedig székely zászlóval a kezében szólította fel a román szociáldemokrata
miniszterelnököt bocsánatkérésre. Néhány órával a bukása elõtt
is még magát mentegette Mihai
Tudose román miniszterelnök,
azt mondta: nem fenyegetõzött
akasztással. A román baloldali
miniszterelnököt végül sajátjai
buktatták meg, váltották le és új
kormányfõt neveztek ki.
Néhány hónappal ezelõtt hasonló történet játszódott le
Nagykõrösön is, akkor Ábrahám

Edit azt írta ki Zágráb Nándor
facebook oldalán, hogy „A VÉ-

GÉN TI FOGTOK LÓGNI… A BITÓFÁN!!!!”. Itt
név szerint megjelölte a polgármestert, valamint a „sleppjét”,
akik akár lehetnek a választók, a
családtagok is. Ábrahám Edit a
román miniszterelnökhöz hasonlóan elõször csak sunnyogott,
majd facebookon elkezdte mentegetni magát, hogy õ nem a
Bajczár Gumira értette, meg nem
a nagykõrösi Bajczár családra.
Azt azonban nem cáfolta, hogy
igen, akasztani szeretne és a bitófán lógva kívánja a polgármestert
látni. A Magyar Távirati Irodá-

tól, a Sztárklikk.hu, a Pesti Strácok.hu híroldalakon keresztül a
Magyar Idõk címû napilapig
mindenki beszámolt Ábrahám
Edit undorító kijelentésérõl,
melytõl Ábrahám Tibor elnök és
Zágráb Nándor alelnök a mai napig nem határolódott el. Ezután a
román miniszterelnökhöz hasonlóan saját társai, Zágráb Nándorral az élen megbuktatták és leváltották Ábrahám Editet. Ráadásul
maga Zágráb Nándor vette át a
helyét, melyhez Ábrahám Tibor
mosolyogva gratulált.
Úgy tûnhet, ha arról van szó,
hogy nem sok különbség van egy
román baloldali politikus és egy
nagykõrösi liberális SZDSZ-es
gyökerû települési képviselõ között. Reméljük, tanulságos lecke,
hogy nem lehet büntetlenül senkinek a halálát kívánni, nem lehet
bitófával és akasztással rettegésben tartani a nagykõrösieket. A leváltás után a végsõ ítéletet úgyis a
választók fogják meghozni 2018ban és 2019-ben, hogy azok mellé állnak, akik akasztanának, vagy
azok mellé, akik folytatják tovább
a megkezdett városépítõ munkát.
Ábrahám Tibor és Zágráb Nándor bocsánatkérése továbbra is
várat magára, ahogyan az is, hogy
nekikezdjenek végre az általuk beígért új konzervgyár megépítésének és a csatornatámogatás összegének 200–220 ezer forintra történõ kiegészítésének az érintett
nagykõrösiek irányába.
Horváth Tibor

Idõben lépett a KÖVA
– Beindultak a sószórók
Kedves Olvasóink örömmel jelezték, hogy január
13-án, délután városszerte
megérkeztek a sószóró autók, melyek hosszú órákon
át járták a várost, gondoskodva így az utak síkosságmentesítésérõl. Vozárné
Ragó Ildikó, a KÖVAKOM Nonprofit Zrt. ve-

zérigazgatója lapunknak elmondta, hogy a városvezetéssel történt egyeztetést
követõen láttak neki a
munkálatoknak, így a csapadék megérkezése elõtt
úgynevezett alásózást alkalmaztak. Így síkosságmentesítették még idõben az önkormányzati utakat.

XIII. évfolyam, 3. szám • 2018. január 19.

Ragó Ildikó: „Az elõrejelzésünk, valamint a riasztás
3–5 cm havat, valamint folyamatosan csökkenõ és
0 fok alatti hõmérsékletet
jelzett, ami gyakorlatilag
igaz is volt. Így az úgynevezett alásózást alkalmaztuk
– természetesen egyeztetést
követõen. Az alásózás lé-

nyege, hogy a leesett hó,
havasesõ nem tud lefagyni.
Az elõttünk álló éjszakára
–4, –6 fokot mutat, így a
kezelt területen az olvasztó
hatás, vagyis a lefagyás elkerülése biztosított. Egyébként ez nem novum, a közút
is ezt alkalmazza.”
LV
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Sikeres nagykõrösi vállalkozás:

FEHÉR GUMISZERVIZ

A közelmúltban nagy változás történt a helyi vállalkozás életében, mely az áldozatkész, több, mint 15 éves
munka eredménye, és persze a lakossági keresleté.
Egyre népszerûbb lett a Fehér Gumiszerviz a helyiek,
és környék lakói, vállalkoHirdetés

zásai körében, ezért új, nagyobb, a modern kor követelményeinek mindenben
megfelelõ mûhelyt nyitottak
a József Attila utcában. Forgalmuk azóta még jobban
megnövekedett, munkatársat is keresnek. Fehér Ambrus cégvezetõ büszkén mu-

tatja meg lapunknak az új
telephelyet, a mûhelyt, és
persze a gépeket. „Teljes körû szolgáltatási körrel állunk a lakosság rendelkezésére. Így gumiabroncs- és
felni javítás, centrírozás,
alufelni görgõzés is szerepel
a kínálatban. Nálunk a beszerzéstõl a javításig minden igénybe vehetõ. Közeli
terveink közt szerepel a
3D-s számítógépes futómû
beállításhoz szükséges eszközök beszerzése is. Folyamatosan szeretnénk fejleszteni. Büszkén mondhatom,
hogy itt valóban a legkisebb
is számít, hiszen még babakocsikerék-javítást is vállalunk, és természetesen a robogók, motorkerékpárok,
kerékpárok is gyakori ‘vendégek’ mûhelyünkben. Örvendetes, hogy a mezõgazdasági gépek tulajdonosai is
‘felfedeztek’ bennünket. Nagyon sok kombájn, traktor,
nehéz munkagép is megfordul nálunk.”
Fehér Ambrust a télrõl is
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
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faggattam, pontosabban arról, hogy miért is fontos a
téli gumi jármûveinken.
Megtudtam, hogy a nyári
gumival sajnos a fékút többszörösére is nõhet a téli,
csúszós utakon. Így a gumiabroncsokon a baleset elkerülése, sõt sok esetben emberélet is múlhat. „10 cm-en
vagy 2 cm-en is múlhat egy
ember élete! 4 mm-es barázdaméret alatt ne használjuk
a téli gumit, hiszen ha a lamellák lekoptak, nagy gond
lehet. Ugyanis pontosan
ezek segítik elõ a minél
gyorsabb megállást vészhelyzet esetén. Fontos tudni, hogy nyáron nagy hiba
fent hagyni a téli gumiabroncsokat, hiszen azok a
magas hõmérséklet miatt kilágyulnak, nem lesz jó a tapadásuk, és a fékút megnõ.
Az átszerelés idõpontja õszszel és tavasszal is a bûvös
határ, a tartós +7 C.”
A Fehér Gumiszervizben
kedvezõ áron kínálnak gumiabroncsokat, õszi és tavaszi akciókkal kedveskednek
ügyfeleiknek, mely 30–40%os kedvezményt is jelenthet.
Új szerviz elérhetõsége:
Nagykõrös,
József Attila utca 20.,
Telefon: +36-20/4-588-978;
+36-53/657-151,
E-mail:
fehergumi@gmail.com
Fehér Ambrus üzeni:

„Köszönöm a régi és új
ügyfeleknek, hogy ide, az
új mûhelybe is ‘utánam
jöttek’. Szeretettel várjuk
Önöket továbbra is! Hamarosan jön nyári gumiabroncs akciónk! Figyeljék folyamatos hirdetéseinket!”
Lõrinczy Veronika
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A LEGJOBBAK KÖZT

Sári Zoltán képzõmûvész
▼

Sétálók a hídon

Sári Zoltán képzõmûvész, az
Arany János Református
Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium rajztanára hatalmas eredményt ért el legújabb szabadidõs tevékenységének, a fotózásnak köszönhetõen. Életérõl, munkásságáról, Nagykõröshöz
való kötõdésérõl és legújabb
eredményérõl is beszélgettünk a mûvész úrral.
ÖH.: Az Ön nevét nagyon
sokan ismerik már a városban, mégis hogyan került
kapcsolatba Nagykõrössel?
– Amikor 1989-ben végeztem a Budapesti Magyar
Képzõmûvészeti Egyetemen,
mint szobrász, meghívásra
érkeztem Nagykõrösre. Tetszett a város, nagyon megszerettem, így végül itt is telepedtünk le feleségemmel. A
biztos megélhetés végett Rózsás László, akkori igazgató
hívására, 1990-tõl kezdtem
el tanítani a gimnáziumban.
Büszkeséggel töltött el, és
tölt el a mai napig, hogy egy
ilyen nagy múltú és neves
középiskolában tevékenykedhetem tanárként, mint az
Arany János Református
Gimnázium, mely igen komoly hagyományokkal és
kulturális értékekkel bír.
ÖH.: A tanítás mellett, milyen más elfoglaltságokkal
töltötte még az idejét?

– A tanítás mellett annak
idején, Rácz Józsi bácsi hagyományát követve újból
megalakítottam a városi
szakkört, továbbá egy darabig az EQ Alapfokú Mûvészeti Iskolában, annak fennállásáig, mûvészeti vezetõként tevékenykedtem. Büszkén mondhatom, hogy tanári pályafutásom során nagyon sok tehetséges tanuló
került már ki a kezeim közül,
akiknek az alkotás hivatásuk
meghatározó elemévé vált.
ÖH.: Önt elsõsorban szobrászként ismerik a mûvészvilágban, hogyan jött a fotózás, mely egy teljesen más alkotói mûfaj?
– A fotózásba bele-bele
kóstolgattam 2014 óta, de
komolyabban 2016-tól kezdtem vele foglalkozni. Fontos
tudni, hogy míg a szobrászatban térben kell gondolkodni, a fotózás ahhoz képest egy teljesen más mûfaj.
Számomra az volt a leginspirálóbb dolog, hogy egy adott
pillanatot kell rögzíteni úgy,
hogy az az idõ folyamába,
egy idõsíkba illeszthetõ legyen, annak a képnek ugyanis volt egy elõtörténete, s van
egy folytatása, vagyis a megörökített pillanat ki van ragadva egy adott szituációból.
Ebbõl is adódik, hogy a képi
látványvilágon túl az adott
kép gondolatisága, szellemi-
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sége is nagyon fontos számomra. A fotózás kedvtelésbõl indult, mára viszont ez a
fajta kifejezésmód átvette nálam az alkotói fõszerepet, elsõsorban a Street photography (utcai fotózás), valamint
a Minimál fotózás témakörében, mikor is a legkevesebb
képi elemekbõl jön létre egy
alkotás. Nagyon nehéz egy
igazán jó minimál art fotót
készíteni. Talán a haiku vershez tudnám hasonlítani. Természetesen más témakörben
is kipróbálom, illetve szeretném majd kipróbálni magam. Amikor csak lehetõségem van, akkor szívesen fotózom szabadidõmben. Igazán ki tud kapcsolni, energiával tölt fel.
ÖH.: Úgy értesültünk róla,
hogy egy igen komoly nemzetközi eredményt ért el az
egyik fotójával. Hogyan is
történt pontosan?
– A legtöbb fotómat közösségi online oldalakra töltöm fel, melyek sokkal dinamikusabbak, sokkal népszerûbbek, mint egy sima weboldal, hamarabb érkezik viszszajelzés is. Körülbelül két
hónappal ezelõtt fedeztem fel
a https://gurushots.com/-ot,
melyre elmondható, hogy az
egyik legintenzívebb, nagyon
jól kitalált online fotós oldal.
Szinte világméretû a felhasználók tábora, ahol majdnem

minden héten tematikus versenyeket hirdetnek, ahová
tetszõlegesen bárki feltöltheti
fotóit a kezdõ szinttõl kezdve
a professzionális szintig, a szigorú szabályoknak megfelelõen. Egy adott témakörben
1 vagy 4 képet lehet feltölteni, majd ennek alapján elindul a szavazás, s megtörténik
a képek bírálata, mivel a voksoláson túl az un. professzionális fotósok, a „guruk” még
szakmailag is felülbírálják a
szavazás végkifejletét és így
születik meg a végsõ döntés.
Az egyik ilyen versenyre
közel 14 ezer fotós töltött

fel közel 60 ezer fényképet, s ebbõl a kimondhatat-

lanul nagy mennyiségû alkotásból válogatták be az egyik
fotómat a legjobb 600 közé.
Így a ’Sétálók a hídon’ címû
pályamunkám is bekerült a
franciaországi Strasbourg
városában január végén nyíló kiállításra.
ÖH.: Mi a következõ cél,
amit meg szeretne valósítani?
– Jövõbeni terveimhez tartozik, hogy nagyon szeretnék
a már elkészült anyagokból
válogatva egy kiállítást létrehozni Nagykõrösön is.
ÖH.: Gratulálunk az eddig
elért elismerésekhez és további sok sikert, eredményes
munkát kívánunk!
Beretvás Judit
9
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VICC
MÛSOR
2018. január 20.; 21.
14 óra Ferdinánd
(színes, szinkronizált amerikai
animációs film)
16 óra Floridai álom
(színes, szinkronizált amerikai
dráma)

SÁV

Az egyszeri civil elnök hirdetést ad fel az egyik kereskedelmi
újságban:
Mobiltelefon eladó ajándék kertes házzal…
Irányár: 20 000 000 forint.

18 óra The Commuter –
Nincs kiszállás
(színes, szinkronizált amerikai
akció-thriller)
2018. január 23.
16 óra Floridai álom
18 óra Kicsinyítés
(színes, szinkronizált amerikai
vígjáték)

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

2018. január 25.
14 óra Tad, az utolsó
felfedezõ (színes,
szinkronizált
spanyol
animációs családi
film)

16 óra Gengszterzsaruk
(színes, szinkronizált amerikai
akció-thriller)
18 óra Kicsinyítés

16 óra Floridai álom
18 óra The Commuter –
Nincs kiszállás
2018. január 26.
14 óra Tad, az utolsó
felfedezõ

2018. január 27.; 28.
14 óra Tad, az utolsó
felfedezõ
16 óra Gengszterzsaruk
18 óra Kicsinyítés

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

Robbanások,
durrogások
a Biogáz üzem
trafóházában

SZIRÉNA

Teljesen kiégett egy
gépjármû Nagykõrösön

Január 14-én a Nagykõrösi Önkormányzati Tûzoltóság munkatársai
jelzést kaptak, miszerint a Biogáz
üzem területén lévõ trafóházból robbanások, durrogások hallhatók,
füstölés is látszik. A kiérkezõ raj a
trafóházat kiszellõztette, az elektro10

mos szakemberek kiérkezéséig a
területet lezárta. Személyi sérülés nem
történt.
Fakan Zoltán
tûzoltóparancsnok,
Önkormányzati Tûzoltóság
Nagykõrös

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi január 12-én, délután Nagykõrösön, a Csongrádi
úton. Az autóban nem tartózkodott
senki, személyi sérülés nem történt.
A nagykõrösi önkormányzati tûzoltók egy vízsugár segítségével oltották el a lángokat, hûtötték vissza a
felforrósodott fém alkatrészeket.

Fotó: Nagykõrös ÖTP
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FELHÁBORÍTÓ!
Szintet lépett Ábrahám gyûlölködése?

Kép forrása: Ábrahám Tiborné Edit facebook oldala. A képen dr. Ábrahám Tibor volt SZDSZ-es képviselõ, a Heti
Hírek fõszerkesztõ-tulajdonosa – õ így várja a választást?
Lassan mérhetetlenül magas
szintbe lép Ábrahám Tibor
nyugdíjas fõszerkesztõ gyûlölködési faktora – ez felháborító. Ábrahám volt
SZDSZ-es országgyûlési képviselõ, volt helyi SZDSZ elnök, volt SZDSZ-es önkormányzati képviselõ-jelölt és
még egy csomó cím birtokosa
meg van arról gyõzõdve,
hogy attól, mert õ régebb óta
él itt, már gyalázhat munkájukat végzõ embereket. Ezt a
fõszerkesztése alatt álló Heti
Hírek január 09-ei lapszámában is érzékeltette. Inkább a

horpadt dobozról és a túlfõzött kukoricáról kellene írnia
az újságjában, igaz, akkor
még sokan csak kisgyerekek
voltunk, mikor egyesek már
nagyüzemben loptak, csaltak,
hazudtak.
Ábrahám Tibor úgy tûnik,
hogy aggkorára teljesen kezdi
feladni a harcot a józanésszel,
nem igazán kezdõdhetett jól
neki az újév sem, folyamatossá vált a gyûlölködés, melyben a városvezetõket és a Polgármesteri Hivatal munkatársait „részesíti”. Ennek egyik
példája az a fénykép, melyet

Ábrahám kedves felesége tett
ki saját facebook oldalán.
Ezen a képen Ábrahám Tibor
egy Schmeisser MP40 géppisztolyra hasonlító, nem
tudni, hogy éles, vagy hatástalanított gépfegyverrel pózol
mosolyogva egy páncélozott
katonai gépjármû mellett. A
Náci Németországban rendszeresített gépfegyver igazán
megható egy volt SZDSZ-es
országgyûlési kezében, vagy
ezt a Jobbikhoz való közeledés jeleként kell értelmeznünk nekünk, halandó embereknek? Igazából mindegy is,
2019 tétje, hogy a polgári városvezetés, vagy gépfegyveres
álcivilek irányítsák a várost.
A gyûlölködéscunami, melyet Ábrahám prezentál a
kõrösieknek, Szilveszterkor
teljesedett ki. Újévi beszédében, mely a HH facebook oldalára is kikerült, a hvg címû
balliberális hetilapot partnernek nevezi meg, partnernek
tartja Ábrahám. Ez az a hvg,
mely éppen a múlt héten közölt egy interjút Konrád
György szép tekintetû íróval,
aki azt mondta Orbán Viktorra utalva, hogy „ha nem akar
Nicolae Ceausescu sorsára ke-

rülni, akkor önként elmegy
valahova”. Vagyis a hvg-ben
megjelent cikkben kijelentik,
hogy Orbán vagy elmegy,
vagy meghal. Ábrahám Tibor
ennek a hvg-nek büszke partnere. Gratulálunk ehhez a
gyûlöletre alapuló kapcsolathoz!
A Heti Hírek december 9ei lapszámában robbantotta a
legújabb gyalázatbombát Ábrahám, saját nevével jegyzett
Notesz címû írásában. A személyeskedéstõl hemzsegõ részektõl eltekintek, mert 72
évesen már megbillenhet az
ember, inkább egy mondatot
idéznék ide: „Mondják, a
sors megfizet mindenkinek!
Valószínûleg most sem lesz
másképp!”. A városvezetés és
a Polgármesteri Kabinet
munkatársai nyugodtak a jövõt illetõen, mert nekünk
még van olyan. Megértjük
Ábrahám doktort, hogy õ
már csak a múlt, de kérjük,
hogy ne célozgasson, ne fenyegetõzzön, inkább próbálja meg élvezni az életét, gépfegyverrel és páncélozott katonai jármûvel, ha neki úgy
tetszik.
Horváth Tibor

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. 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!
XIII. évfolyam, 3. szám • 2018. január 19.
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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 15-tõl
EZÜST PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Tel.: 53/552-114
2018. január 22-tõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366

Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér

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.

12

2018. január 20–21-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykõrös,
Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
2018. január 27–28-án
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023;
06-20/978-27-40
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Jónak lenni valóban jó!

Jónak lenni valóban jó! Így
gondolták ezt a nagykõrösi
anyukák, akik karácsony
közeledtével gyûjtést szerveztek. Ezúttal a ceglédi
Toldy Ferenc Kórház gyermekosztályára vitték el adományaikat, ahol a kis betegek nagy örömmel fogadták
a játékokat, mesekönyveket.
A legapróbbaknak babaru-

hákat és gondozásukhoz
szükséges darabokat vittek.
A kezdeményezést GálBarhács Dóra és Ózdi Csilla
indították. Mindketten szülõk és Cegléden adtak életet
gyermekeiknek. Úgy vélik, a
nagykõrösi édesanyákat egy
képzeletbeli köldökzsinór fûzi a ceglédi kórházhoz, hiszen az itt élõ asszonyok je-

lentõs része Cegléden hozza
világra gyermekét. Ez a gondolat hívta életre az adománygyûjtés ötletét.
December 23-án igazán
megható érzés volt átadni a
sok-sok ruhát, játékot, édességet, amit a szervezõk ezúton is hálás szívvel köszönnek az adományozóknak, a

kórház dolgozóinak pedig
további áldozatos munkájukhoz minden jót kívánnak.
Ózdi Csilla
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook oldalán!
Fotók: Beretvás Judit

Hirdetés

FIGYELEM! MUNKALEHETÕSÉG!

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.
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.
XIII. évfolyam, 3. szám • 2018. január 19.

Továbbá felvételre keresünk

lakatos szakmunkást
és betanított lakatost.
Jelentkezni az 53/550-280-as telefonszámon lehet.
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Kitálalások(k)!
<<„KUTYÁBÓL NEM
LESZ
SZALONNA”>>
címmel posztolt a Facebookon Zágráb Nándor, aki
Ábrahám Edit helyére ült be
a képviselõ-testületbe tavaly. Az írásban Zágráb
Nándor többek közt azt állítja, idézzük:
<<Még Botka László volt
az mszp miniszterelnök-jelöltje, amikor Nagykõrösön
járt Mesterházy Attila, a
párt korábbi vezetõje. Az általa tartott fórumon ott volt
dr. Ábrahám Tibor, a Jobb
Nagykõrösért Egyesület elnöke is. Akkor ez nem volt
publikus, de az ott elhangzottak alapján már akkor elmondta, hogy Botkának
nem sok jövõt jósol. Vagyis a
miniszterelnök-jelöltet hamarosan saját pártján belül
fogják megbuktatni.
Így is történt.>>
Mindezen sorokat egy dr.
Varga Andrásnak írt nyílt le-

vél elé írta, melyben dr. Ábrahám bekínálja dr. Vargát.
Zágráb pedig soraival gyakorlatilag taccsra is tette dr.
Ábrahám levelét. Hiszen mit
állít a civilségét és függetlenségét hangoztató dr. Ábrahámmal kapcsolatban?
Nem mást, minthogy dr.
Ábrahám Tibor mintegy
cinkosként az MSZP-vel bõszen hallgatott arról, hogy
Botkának bukta lesz. Akkor
talán ennyit a függetlenségrõl…
Az már csak érdekesség,
hogy a sajtóhírek szerint (pl.
Heti Hírek – TB.) idézzük:
<<nem csak az MSZP-tagok, hanem „szimpla” érdeklõdõk is kíváncsiak voltak Mesterházy Attila belpolitikai értékelésére.>>
Ezek szerint az egyik
<<„szimpla”>> maga a
lap fõszerkesztõ-tulajdonos
volt és hallgatta meg 2017.
május 25-én, hogy Botkának hamarosan bukta, majd
2017. május 27-én, az

MSZP Kongresszusán megválasztották Botkát miniszterelnök-jelöltnek. A fõszerkesztõ pedig annyira független, hogy egy sorral sem jelezte, mit mondott két
nappal korábban Mesterházy,
mert
úgymond
<<nem volt publikus>>.
Vagyis az MSZP megmondta, hogy errõl nem írhat a
Heti Hírek? És dr. Ábrahám
nem is írt. Majd most dr.
Varga András fejére olvassa
a dolgokat, és Zágráb Nándor kitálal. Elgondolkodtató

kinek a bõrére megy ez, fõként, ha mint arról hallani
lehetett, dr. Ábrahám Tibor
és Zágráb Nándor között
nem mindig volt oly idilli a
kapcsolat, mint az manapság látszik… és Zágráb a
<<„KUTYÁBÓL NEM
LESZ SZALONNA”>> címet választotta!!!
Vajon mit gondol dr. Ábrahám Tibor és mit gondol az
MSZP helyi szervezete errõl
a kitálalásról?
-sz-

Híreinket, képgalériáinkat
kövesse nyomon továbbra is az
Önkormányzati Hírek Nagykõrös
Facebook oldalunkon,
valamint a www.nagykoros.hu
városi honlapon!
Hirdetés
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Nagykõrösi
Röpgalamb tenyésztõk
2017-es év értékelése

18.
a KÕRÖS JUDO SE

Pavolek Ferenc beszámolója
zül Kovács Pétert, csepeli
magasröptû hófehér keringõ
galambtenyésztõ társunkat,
aki 2017-ben igen jó eredménnyel zárta az évet.

Nagykõrösi bajnok, Kovács
Péter
Ez évben is szép számmal neveztek a nagykõrösi röpsporttársak az Országos és
Nagykõrösi Elhunyt Sporttársak Emlékversenyére is. A
megmérettetésre való felkészítést, a nagy létszámukkal
és jelenlétükkel riasztó ragadozómadarak, ebben az évben kimondottan megnehezítették, folyamatos támadásaikkal megakadályozták a
galambok falkában repülését.
Az országos versenyekre nevezett nagykõrösieknek sajnos egész évben nem kedvezett az idõjárás.

Galambjaival az Országos
I/B Osztályban versenyzett
2017. május 28-án. A szövetség által hitelesített bírálók jelenlétében szálltak a
galambok. Eredménye: 7 óra
55 perc hossz idõvel, 7 perc
röp magassággal, 10 tûnõ
szállással, 763 összpontszámmal az országos versenyen az elõkelõ 2. helyezést
érte el.
Ugyanezen a napon került
megrendezésre a Nagykõrösi Elhunyt Sporttársak Emlékversenye, ahol szintén az
õ eredménye került elfogadásra, mint a nagykõrösi háziverseny gyõztese. A Nagykõrösi Egyesület nevében
gratulálunk a versenyzõknek.
A Nagykõrösi V-273 Egyesület tagjainak a 2018-as évben sok kitartást és eredményes hajtást, sikeres galambászatot kívánunk.
Pavolek Ferenc röptitkár

Kiemelném a versenyzõk kö-

Szûcs Dezsõ
V-273 egyesület elnök

Remek hírrel vághat neki a
2018. évnek a Kõrös Judo
Sportegyesület. Az elmúlt napokban tette közzé a Magyar
Judo Szövetség a 2017. évi
összesített férfi-nõi egyesületi
rangsorát. Az egyesület az elmúlt évhez képest ismét elõre
lépett és fennállásának legjobb eredményét érte el, mivel a 18. helyen végzett. A
rangsorban 124 olyan egyesület szerepel, melyeknek sikerült pontot, pontokat szereznie a hazai országos bajnokságokon és a nemzetközi versenyeken. Az egyesület 895
pontot szerzett ezeken a megmérettetéseken és ezzel érte el
az említett remek eredményt,
melynek értékét csak tovább
növeli, hogy más egyesületekhez képest ezt szerény költségvetésbõl és szerény körülmények között dolgozva érte
el. A rangsor elején a KSI SE
végzett, a dobogón megelõzve ezzel az Atomerõmû SE és
a Ceglédi VSE gárdáját. Hasonló bravúr elérése nagysze-

rû teljesítmény lenne ebben az
évben is. Már ennek e jegyében lépnek elõször szõnyegre
a nagykõrösi fiatalok, akik a
hétvégén Gyõrbe utaznak,
ahol az idei év elsõ válogató
versenyét bonyolítják le öszszevontan a junior és a felnõtt
korosztály részére. A hónap
utolsó hetében az ifik szintén
Gyõrben küzdenek majd, míg
a diák és serdülõ korosztály
Mórahalmon lép szõnyegre.
Mindezek mellett az egyesület
gõzerõvel készül a IV. Kõrös
Judo Kupa megrendezésére,
amely Nagykõrös egyik legnagyobb sportrendezvényévé
nõtte ki magát. A diák és serdülõ korosztály részére kiírt
versenynek kettõ napon keresztül hagyományosan a
Nagykõrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola ad helyet
2018. február 3-án és 4-én. A
verseny szombaton 11 órakor, míg vasárnap 9 órakor
kezdõdik. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.
KÕRÖS JUDO SE

Hirdetés
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FÖLDI LÁSZLÓ

országgyûlési képviselõ folytatná
a munkát Nagykõrösért is!
Áder János köztársasági elnök 2018.
április 8-ára írta ki az Országgyûlési
Választásokat. Összesen 106 választókerület van, melyben az egyéni jelöltek
mérik össze támogatottságukat, valamint van még az országos pártlista,
ahonnan be lehet kerülni az Országgyûlésbe.
2014-ben 18 732 szavazattal, vagyis
44,05%-kos támogatottsággal toronymagasan Földi László gyõzött, messze
tõle lemaradva Volner Jánossal, aki
alig több mint 28%-ot kapott. A harmadik pedig az abonyi polgármester
lett, aki idén már inkább el sem indul.
Idén Földi László újraindításáról
döntött az õt jelölõ párt választmánya,
így választási gyõzelme esetén folytathatja a megkezdett munkát Nagykõrösért és a térségért. Földi László ország-

Kép forrása: Földi László országgyûlési képviselõ facebook oldala

gyûlési képviselõként segítette a Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház
photo-voltaikus rendszerfejlesztését

Helyszín: Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központ tükörterem
(2750 Nagykõrös, Szabadság tér 7.
– www.korosikultura.hu)

HOZD MAGAD
CSÚCSFORMÁBA!
GrandUP – A tánc és a fitnesz együttesen beépítve az edzésprogramba. Egy óra alatt mínusz 600 kalória! – Órák minden kedden és csütörtökön 19.15 órás kezdéssel.
Oktató: Détári Anikó (06-30/555-22-35)
ZUMBA – Kedveled a latin ritmusokat? Szereted a táncokat? Fogyni szeretnél? Mozognál, de eleged van a monoton edzésekbõl? Nos, nem
kérdés, a Zumbát Neked találták ki! – Órák minden kedden és csütörtökön 18.15 órás kezdéssel.
Oktató: Détári Anikó (06-30/555-22-35)

JÓGAÓRÁK – Idõpontok hétfõnként és szerdánként 18.30–20.00.
A jógaórák idõtartama: 90 perc, ára: 1000 Ft/alkalom.
További információ: Halasi Egri Melinda jógaoktató (06-20/2041-489)

vagy éppen a Nagykõrösi Városi Óvodák energetikai felújítását.
Horváth Tibor

