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Ingyenes információs lap

Megvédjük
ÉPÜL
MagyarA MÚZEUM
– a Kormány
országot!
támogatásával!

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, Földi László országgyûlési képviselõ és a környezõ települések vezetõi
személyesen tekintették meg a múlt hét során a Magyarország déli határára létesített biztonsági határzárat, konzultáltak az ott szolgálatot teljesítõkkel és megállapították, hogy a kerítés és a fokozott rendõri jelenlét csökkenti és megállítja az illegális bevándorlókat.
További részletek lapunk 16. oldalán!

A hét képe:

Hóvirág Nagykõrösön
Az élet él, mert élni akar –
A tavasz hírnöke már napokkal ezelõtt megjelent
Nagykõrösön is, kibontva
mesés szirmait. Aztán megérkezett a havazás, és befedte a szépséges növényt.
Hóban hóvirágot alkotott
most a természet. Szeretettel küldjük egy kedves
Olvasónk fényképét mindenkinek, szép hétvégét kívánva!

Folyamatosan, kiváló ütemben halad az Arany János
Közérdekû Muzeális Gyûjtemény felújítása, ám itt szinte
egy teljesen új múzeum fogja hamarosan fogadni a látogatókat, legyenek akár nagykõrösiek, akár az ország bármely pontjáról hozzánk érkezõk. A múzeum terveit és
minden lényeges információt a 2017. évi novemberi testületi ülésen ismertették a felkészült szakemberek, akik
kérdésekre is szívesen válaszoltak. Kritika és negatív hozzászólás nem érkezett, így kijelenthetjük, pártállástól függetlenül mindenkinek elnyerte tetszését ez a hatalmas beruházás.
Folytatás lapunk 7. oldalán!
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A Stop Soros törvénycsomag
új helyzetet teremt
rációt szervezik és finanszírozzák, ne tudjanak boldogulni Magyarországon, azokat pedig, akik ennek ellenére támogatják a törvénytelen
bevándorlást, távol tudják
tartani az ország területétõl.

Magyarország
nem fogad be egy
bevándorlót sem
Magyarország
politikája
változatlan: nem fogad bevándorlókat, senkit sem telepít le Magyarországra – jelentette ki Orbán Viktor.

A három elembõl álló új
migrációs törvénycsomag új
helyzetet teremt, mindenki,
így Soros György is eldöntheti, hogy mit csinál: abbahagyja vagy folytatja az illegális migráció szervezését,
támogatását – mondta Orbán Viktor miniszterelnök

pénteken a Kossuth Rádió
180 perc címû mûsorában a
kormányzat által Stop Soros
névvel illetett tervezetrõl.
A kormányfõ kiemelte: azt
akarják, hogy Magyarország
ne legyen bevándorló ország, hogy azok, akik a mig-

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik

NAGY ATTILA
búcsúztatásán részt vettek.
Sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Külön köszönet Járvás úrnak megható búcsúztatásáért,
minden egyes táviratért.
Gyászoló család

A magyar kormány sosem
fogadta el az európai uniós
kvótaszabályokat, így azok
alapján senki semmilyen jogot nem követelhet magának
Magyarországon – hangsúlyozta a kormányfõ.
Azt is mondta ugyanakkor –
utalva a tavaly oltalom alá

vett mintegy 1300 emberre
–, hogy a magyar jogrendszer által elfogadott nemzetközi menekültügyi egyezményeknek eleget tesznek, így
ha úgy látják, hogy valaki
nemzetközi védelemre szorul, akkor neki átmeneti oltalmat ad Magyarország.
A nemzetközi jog alapján oltalomba vettek különböznek
a migránsoktól. A migránsok
illegálisan léptek be az ország területére, az 1300 ember „bekopogtatott az ajtón”, azzal, hogy védelemre
szorul – tette hozzá. Ha valóban védelemre szorulnak,
átmeneti oltalmat nyújtunk
nekik. De abban a pillanatban, hogy már nem szorulnak védelemre, vissza kell
menniük oda, ahonnan jöttek, sosem lesznek magyar
állampolgárok – mondta Orbán Viktor.
(MTI; kormany.hu)

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON,
NAGYKÕRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN
FRISS HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL,
FONTOS INFORMÁCIÓKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN!

ÉRTESÍTÉS
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy

Halápiné Nagy Sarolta

Gyász
Mészáros Lajos (1942)
Medgyesi Dénes Ferenc (1952)
Fakan Albertné
sz. Faragó Terézia (1941)
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2018. január 15-én elhunyt.
Temetése 2018. január 26-án, 11.45 órakor lesz
a kecskeméti köztemetõben.
Tisztelettel kérjük a temetésen résztvevõket,
hogy koszorúk helyett
egy szál virággal emlékezzenek.
A gyászoló család
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Nógrádi György biztonságpolitikai szakértõ:

„MAGYARORSZÁGOT
MEG KELL VÉDENÜNK!”

Nógrádi György biztonságpolitikai
szakértõ, a „40 év alatt a Föld körül”
és a „Szerencsénk volt, túléltük…” címû sikerkönyvek szerzõje tartott
könyvbemutatóval egybekötött izgalmas fórumot Cegléden 2018. január
19-én, pénteken. A határvédelem és az
Európát, köztük Magyarországot is veszélyeztetõ illegális bevándorlással kapcsolatos téma mellett számos könnyedebb, szórakoztató, egyben izgalmas és
elgondolkodtató beszélgetõs estén vehettek részt az érdeklõdõk. A Földi
László országgyûlési képviselõ (FIDESZ-KDNP) által szervezett Polgári
Közéleti Estre a környezõ települések
vezetõi (pl. Kõröstetétlen, Nyársapát,

Törtel) mellett városunk, Nagykõrös
alpolgármestere, dr. Körtvélyesi Attila
is ellátogatott, aki egyeztetett több fontos, aktuális kérdésben a nemzetközileg
is elismert szakértõvel. A fórum végén
lehetõség volt beszerezni egy-egy példányt Nógrádi György fent említett két
könyvébõl, melyre szintén óriási érdeklõdés mutatkozott. Az est moderátora
Hortobágyi Zoltán volt.
Az est legfontosabb üzenete egyértelmûen az volt, hogy továbbra is meg
kell védenünk hazánkat, Magyarországot, erre pedig csak a jelenlegi polgári
kormánykoalíció képes. Az ellenzékiek
közül többen az illegális migránsok,
Brüsszel, a veszélyes Soros terv és maga

Soros György oldalán állnak, a balliberális ellenzékiek szövetkezve az ál
civilekkel már ott tartanak, hogy lebontanák a határzárat. A kuncogó Kunhalmi Ágnes például azt mondta, hogy
az illegális bevándorlás csak álprobléma. Mi, akik Nagykõrösön, Cegléden
vagy a határhoz közelebb élünk, pontosan láttuk, hogy komoly, valós veszélyt
jelent a gazdasági migráció. A jelenlegi
kormány megvédte Magyarországot és
a továbbiakban is megvédi, nem nyit
utat az illegális, azonosíthatatlan
migránsoknak, sem az arab iszlamista
terroristáknak. Együtt megvédjük Magyarországot!
Horváth Tibor

Arany János: A Walesi bárdok

A Magyar Kultúra Hete alkalmából 2018. január 22-

én a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ szín-
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háztermébe hívták a vendégeket egy kis esti kikapcsoló-

dásra. A közönséget László
Ditta igazgató is köszöntötte, majd a Nagykõrösi Ifjúsági Musical Színpad vezetõje, Szeleczki Ádám szólt a
nagykõrösiekhez. A mûsorban az Arany János Református Gimnázium tanulói is
aktívan részt vettek. Elsõként Arany balladáiból hallgathattunk meg néhányat,
majd Arany János: A Walesi
bárdok címû balladájának
modern feldolgozását tekinthettük meg, a közönség
többszörös vastapssal jutalmazta a nem mindennapi
elõadást.
Gratulálunk!
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KÖZLEMÉNY
SZAVAZÁS MÓDJA

Magyarország Köztársasági Elnöke kitûzte az
országgyûlési képviselõk 2018. évi választását.

A SZAVAZÁS NAPJA,
IDEJE
2018. ÁPRILIS 8. (VASÁRNAP)
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig
tart.
A SZAVAZÁS HELYE

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgár személyesen szavazhat.
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelõen tudja igazolni az
alábbi igazolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító
igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú
személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001.
január 1-jét követõen kiállított kártyaformátumú
vezetõi engedély.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodó
választópolgár belföldön az általa megjelölt településen ÁTJELENTKEZÉSSEL, külföldön Magyarország KÜLKÉPVISELETEIN adhatja le szavazatát.
A mozgásában korlátozott választópolgár MOZGÓURNÁT kérhet.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy
országos listára lehet. Az országgyûlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Ön a lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben
szavazhat, melyrõl a 2018. február 19. napjáig
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
postai úton kézbesítésre kerülõ választási érteAmennyiben a 2018. évi országgyûlési képviselõk
sítõ útján tájékozódhat.
választásával kapcsolatosan bármilyen egyéb kér-

Az országgyûlési képviselõk 2018. évi általá- dése merül fel, forduljon a helyi választási irodához
nos választásán érvényes szavazóköri beosz- (Polgármesteri Hivatal, fszt. 7. sz. helyiség, telefon:
tás megtalálható a www.nagykoros.hu honla- 53/550-300).
pon a Választások menüpont alatt.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Jelentõs fejlesztést hajtott végre
Nagykõrösön a TS Gastro
Mint lapunk arról beszámolt,
az év elejétõl folyamatosan jelentõs fejlesztést hajt végre a
TS Gastro a gyermekétkeztetésben. Ahogyan azt megírtuk,
2018. január 1-jétõl ez a vállalkozás látja el a közétkeztetési feladatokat Nagykõrösön.
Közbeszerzési eljárás keretében nyerték el a tendert.
A vállalkozóval kötött szerzõdés nem csak az üzemeltetésre
4

vonatkozik, hanem arra is,
hogy a vállalkozás a nyertes
pályázati kiírásnak megfelelõen nettó 35 millió forintos
beruházást is vállalt. Ennek
megfelelõen újul meg az iskolai fõzõkonyha. Már most sok
új eszközt telepítettek, köztük
egy kombi sütõ-pároló berendezést is, mely lehetõvé teszi,
hogy bõ zsiradék felhasználása
nélkül készítsenek egészséges,

közkedvelt ételeket a gyermekek számára – pl. rántott szelet, halfilé, vagdaltak és rakott
ételek. Egy billenõ serpenyõt,
mely a specifikus ételekhez
szükséges alapanyagok pirítását teszi lehetõvé a készételhez
adagolás miatt. Ezen túl 90 db
ételszállító badellát is beszereztek már, mely a modern
kor elõírásainak maximálisan
megfelel. A tálalókonyhába a

TS Gastro két higiénikus melegen tartó pultot szerzett be,
úgynevezett tálcacsúszdával,
valamint 400 db tányért, bögrét, 60 db kancsót. Mindez
csak a kezdet. A fentieken túl
a következõ két évben még jelentõs fejlesztések, beszerzések lesznek. A késõbbiekben ezekrõl is beszámolunk
Önöknek.
LV
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VICC
SÁV

Az egyszeri civil alelnök betér Las Vegasban egy örömtanyára. Kifizet 500 dollárt, és azt mondja:
– A legrondább lányt akarom és egy tál kiszáradt spagettit.
– Hiszen ennyi pénzért megkaphatja a legszebb lányt és egy fejedelmi vacsorát is!
– Nem kell nekem semmi különleges, csak honvágyam van!

Kustár nyíltan kiállt Soros mellett?
Vajon kitiltják Magyarországról?

Képünk illusztráció: Kustár és Soros, pénzember a pénzemberrel

Komolyan felmerült annak a
gondolata az utóbbi hetekben, hogy talán ki kellene tiltani Magyarországról Soros
György amerikai–magyar filantrópot, magyarul liberális
pénzembert. Soros György
hatalmas vagyonából csak
hazánkban kb. 60 álcivil
szervezetet tart fent, mûködtet. Soros Györgynek ráadásul van egy veszélyes terve,
illegális migránsok millióit
szabadítaná rá Európára és
Magyarországra. Nem az
USA-ra, ahol õ él, ide hozzánk, ahova turistaként, észt
osztani jár. Soros ezen kívül
lebontaná a határzárat is,
ami az egyetlen valós védelmet jelenti a bûnözõhordák
ellen, akiktõl eddig annyit tanulhattunk meg, hogy „Allah
akbar”. Ezt szinte mindig egy
hatalmas robbanás követte,
ami már százak életét oltotta
ki pár év alatt. Soros György
tervére és az illegális migránsokra a magyarok már nem

egyszer NEMET mondtak.
A kvótanépszavazáson, azaz
a kötelezõ betelepítési kvótáról szóló népszavazáson
8020 nagykõrösi azt mondta, hogy NEM, ezzel egyértelmûvé tettük, hogy megvédjük
Magyarországot.
A FIDESZ–KDNP frakciószövetség és a kormány mellett egyetlen másik párt sem
állt ki a kötelezõ betelepítési
kvóta ellen.
Nagykõrösön is egyértelmû a helyzet, csak a jelenlegi
városvezetés és a FIDESZ–
KDNP frakció mondta azt,
hogy elutasítja az illegális bevándorlást és a kötelezõ kvótát. Errõl határozat is született, az elsõk között utasítottuk el települési szinten is a
veszélyes tervet. A népszavazáson az MSZP és a Jobb
Nagykõrösért, mely egy volt
SZDSZ-es irányítás alatt áll,
otthonmaradásra biztatta az
embereket, Ábrahám Tibor
azóta is többször védelmébe
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vette Soros Györgyöt, úgy tûnik, nincs nagy különbség
köztük, sõt, Ábrahám saját
újságjában írta le, hogy õ a
nagykõrösi Soros György.
A meglepõbb, hogy a nagykõrösi Simicska Lajos, alias
Kustár Tamás Balázs exfideszes bukott alpolgármester is
Soros György oldalára állt,
úgy tûnik, õ bárkihez odafekszik, aki a jelenlegi kormány
és nagykõrösi városvezetés
ellen van. Kustár újságcikkben és élõ adásban is kijelentette, hogy szerinte nincs Soros-terv és ez az õ véleménye.
Kustár ezzel szembefordult
saját választóival, saját hajdan vallott értékrendjével, a
polgári városvezetéssel, a
magyar kormánnyal, a történelmi egyházakkal és azzal a
8020 emberrel, akik a kvótanépszavazáson elutasították
határozottan a Soros-terv e
pontját. Kustár pálfordulása
érthetõ persze, mindig erre
vágyott, 1994 óta, mióta
megalázó vereséget szenvedett polgármesterjelöltként,
a harag munkálkodhat benne, gazdasági alpolgármesteri tevékenysége meglátásom
szerint a nullához közelít, és
saját választókerületében
sem csinál semmit, 3 éves tevékenysége, hogy elutasította az óvoda református egyházi kézbe adását, sportparkot akart létesíteni egy
útkeresztezõdésben, közvetlen életveszélynek kitéve
nagykõrösieket és álbalhézott egy nagyot a kommunista Erdei Ferenc utca átnevezése körül, amivel szintén
semmi eredményt nem ért el.

Kustár azonban nem csak a
polgármesterre irigykedik, az
is zavarja, hogy dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester egyik
sikert éri el a másik után,
ugyanis az õ tárgyalássorozatának köszönhetõen nyertük
el a Befektetõbarát Település
cím után azt, hogy a SIIX japán nagyvállalat városunkban hozott létre új munkahelyeket, nem is keveset.

Kustár Tamás
Ábrahám újságjában
cáfolta meg
Ábrahámot!
Kustár legújabb eszmefuttatása a Heti Hírekben teljesedik ki immár hét hete. A színtiszta gyûlölködés, ármánykodás és fantáziálgatás mellett Kustár elismeri, hogy van
hasonlóság közte és Simicska
Lajos között. Azt nem írja le,
hogy melyek ezek a hasonlóságok, de azt kiemelik, hogy
Kustárnak nincs hózentrógere és ebben nem hasonlít
Simicskára. Kustár valamiért
úgy érezte, meg kell cáfolnia
Ábrahám Tibort, ugyanis a
Heti Hírekben azt írta le a
volt SZDSZ-es, hogy Kustár a
nagykõrösi Simicska Lajos, õ
maga pedig a nagykõrösi Soros György. Majd ha megbeszélték egymás között, ki melyik bõrébe szeretne bújni,
utána foglalkozhatnának fontosabb dolgokkal is: építsék
fel az új nagykõrösi konzervgyárat és egészítsék ki
200–220 ezer forintra a csatornatámogatás összegét kamatokkal együtt!
Horváth Tibor
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Fontos pályázat
kerül kiírásra
civil szervezetek részére
– ELÕKÉSZÜLETBEN –
Nagykõrös Város Önkormányzat képviselõ-testülete
februári ülésén hoz döntést
a civileknek kiírásra kerülõ
pályázatokról. Az elõterjesztés elfogadását követõen
szinte azonnal elérhetõek
lesznek a pályázati anyagok
annak érdekében, hogy mielõbb döntés születhessen a
források odaítélésérõl.

A kulturális, közmûvelõdési értékmegõrzõ, értékteremtõ és értékközvetítõ tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatására kiírt
2018. évi pályázattal kapcsolatban figyelje folyamatos híreinket, itt és facebook oldalunkon, valamint
a www.nagykoros.hu oldalon.

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

Figyelje ezzel kapcsolatos
híreinket!
Lõrinczy Veronika
Hirdetés

A teljes felhívások adatlapokkal elérhetõek lesznek a
www.nagykoros.hu oldalon.
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
Hirdetés

Hirdetés

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
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ZÁGRÁB SZERINT ÖN „BUTA”!
Zágráb magát szakértõnek,
a választókat pedig butának tartja!
Kép: Zágráb Nándor facebook oldala

Képünk illusztráció

Zágráb Nándor volt Jobbikos, álcivil képviselõ durván beleszállt a nagykõrösi
emberekbe, „butának” minõsítette õket. Zágráb a

facebookon értekezik arról, kik a „legbutább szavazók”, ami arra enged következtetni, hogy Zágráb
szerint csak buta választók,

buta emberek vannak
Nagykõrösön. A fenti bejegyzés mutatja, hogy Zágráb Nándor milyen stílusban beszél a polgárokról,
így Önrõl is, kedves Olvasó! Zágráb ezek szerint azokat is butának tartja, akik
rájuk, a Jobb Nagykõrösértre szavaztak, igaz, nem
õket tartja a „legbutábbnak”, hanem akik nem rájuk szavaztak. Ez a stílus
felháborító!

Ki Zágráb Nándor,
hogy embereket minõsítgessen? Hogyan merészeli ezt a stílust
megengedni magának
Zágráb? Milyen alapon nevezi Zágráb a
nagykõrösi választók
egy részét, vagy akár
egyetlen embert is butának?
Horváth Tibor

ÉPÜL A MÚZEUM
– a Kormány támogatásával!

Folytatás az 1. oldalról…
Öröm látni, hogy a lakosság
is elégedettséggel és teljes átéléssel várja, hogy kinyisson a
Magyarország Kormánya támogatásával megvalósuló új
Múzeum-komplexum. Dr. Czira Szabolcs polgármester és
Földi László országgyûlési

képviselõ közös munkájának
eredményeként több mint
900 000 000 forintból tud
megvalósulni a terveknek megfelelõen a beruházás, mely
több szempontból is egyedülálló lesz, valóban 21. századi
technológiára fog épülni, és
jelentõs digitális tartalommal

XIII. évfolyam, 4. szám • 2018. január 26.

fogja várni a látogatókat.
A megpihenésre és feltöltõdésre a kényelmes kávézó fog
szolgálni, mely szintén fontos
eleme lesz a múzeumnak.
Dr. Czira Szabolcs polgármester január 18-án személyesen is megtekintette a kivitelezést, egyeztetett a beruhá-

zást végzõ szakembergárdával, a szakdolgozókkal és áttekintették a már megvalósult fejlesztéseket. A városvezetõ örömmel látta, hogy
sok nagykõrösi szakember,
kivitelezõ is dolgozik a közös
sikerünkön. Folytatjuk!
Horváth Tibor
7
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SZIRÉNA
Kerékpárt
lopott
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást.
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytatott eljárást a
Nagykõrösi
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya
J. Gyöngyi (38) nagykõrösi
lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a nõ megalapozottan gyanúsítható azzal,
hogy 2017. július hónapban,
pontosabban nem meghatározható idõpontban Nagykõrösön, a Ceglédi út 20.
szám elõtti kerékpártárolóból a sértett lezárt kerékpárját, dolog elleni erõszakkal,
feltehetõen a kerékpárzár levágása vagy leszakítása módszerével
eltulajdonította.
A bûncselekménnyel okozott
kár szaktanácsadói vélemény
alapján 10 000 Ft.
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt
J. Gyöngyi ellen befejezte a
nyomozást, és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési
javaslattal megküldte a
Nagykõrösi Járási Ügyészségnek.

Telefonos zaklatás
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást.
Zaklatás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytatott eljárást a
Nagykõrösi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya B.
Ádám (19) és K. Imre (20)
kocséri és nagykõrösi lakosok
ellen.
A rendelkezésre álló adatok
szerint B. Ádám 2017. július
5-én mobiltelefon útján félelemkeltés céljából személy el-

8

leni erõszakos, büntetendõ
cselekmény elkövetésével,
bántalmazás kilátásba helyezésével fenyegette meg a sértettet. Továbbá K. Imre 2017.
július 9-én mobiltelefon útján
félelemkeltés céljából személy
elleni erõszakos, büntetendõ
cselekmény elkövetésével,
bántalmazás kilátásba helyezésével ismét megfenyegette a
sértettet.
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság személy elleni erõszakos vagy közveszélyt okozó

cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétségének
megalapozott gyanúja miatt
K. Imre és B. Ádám ellen befejezte a nyomozást és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte
a Nagykõrösi Járási Ügyészségnek.
A Nagykõrösi Rendõrkapitányság további híreit
keresse a www.nagykorosma.hu oldalon!

A Pálfája Oktatóközpont
szeretettel meghívja Önt
„Ötórai Gyógytea”
következõ foglalkozására
2018. január 30-án 17 órára.
Helyszín:
Nagykõrös, Lõrinc pap u. 3.
Téma: Miként segítenek a gyógyteák
egészségünk megõrzésében,
és milyen betegségek gyógyíthatók
teákkal?
Részvételi díj: 700 Ft/fõ.
További információ kérhetõ
az 53/550-251 vagy 53/550-273
telefonszámon.
A foglalkozást a már megszokottak
szerint Polyák Péter
környezeti nevelõ tartja.
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ZORGE Nagykõrösön:
Stabil, hosszú távú munka, helyben

A ZORGE mûszakilag kiváló
minõségû,
elasztomerekbõl,
mûanyagokból és sok más alapanyagból készült precíziós terméket gyárt. A családi vállalkozás már több mint 60 éve a termelõ vállalatok megbízható és
hosszú távú beszállítója. Bármilyen hihetetlen, de a Zorge cégcsoport munkavállalóinak több
mint fele Nagykõrösön dolgozik, a mintegy 4,5 Ha területû
modern üzemben. Január 23-án
egy kedves meghívásnak eleget
téve dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester üzemlátogatáson vett
részt a nagykõrösi gyárban, ahol
Tim Wohlgemuth ügyvezetõ
mutatta be az üzemet. Megtudhattuk, hogy mintegy 85 fõs a
munkavállalói létszám, de a
dolgozók felvétele folyamatos.
A pozíciók jelentõs része nem
igényel szakképzettséget sem,

azoknak ajánlják az állást, akik
szeretnének helyben dolgozni
úgy, hogy egy családias vállalkozásban versenyképes jövedelmet
szereznek.
Tim Wohlgemuth ügyvezetõ
lapunknak elmondta, hogy a
vállalkozást 1952-ben alapították, Nagykõrösre egy gyümölcsözõ üzleti kapcsolat kialakulását követõen kerültek, még
2004-ben, és pár évvel késõbb
megalakult a Zorge Hungary.
Azóta folyamatos fejlesztésekkel
és profilbõvítéssel mûködnek.
Több, rövid és hosszú távú céljuk van, melyeket a nagykõrösi
területre terveznek. Minden lehetséges pályázati forrást megragadnak a siker érdekében, így
több fejlesztést, bõvítést, gépvásárlást sikerült EU-s és állami
támogatással megvalósítaniuk.
A magyarországi
gyáregység
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mellett – ahol a legtöbb munkavállalót foglalkoztatják – Hollandiában és Németországban
van üzemük. Büszkék arra, hogy
több, közismert nagy márka beszállítói lehetnek. Számos gépkocsi alkatrész készül itt, a kamionoktól kezdve a személygépkocsikig mindenhez szállítanak.
A rendkívül modern technológiának köszönhetõen nem csak
nagy tételû, hanem akár pár darabos egyedi megrendeléseket is
teljesítenek. Beszállítói többek
közt a DAF-nak, a Hella-nak, a
Canon-nak, Bosch-nak, Siemens-nek és a Philips-nek is. Az
áru gyakran sok ezer kilométert
is utazik, elsõsorban külföldre és
tengerentúlra szállítanak. Különösen ügyelnek a kiváló minõségre, így helyben folyik az igen
komoly
minõségellenõrzési
munka, melynek köszönhetõen
csak ritkán érkezik minõségi kifogás. Mindez azt eredményezte, hogy egyre több megrendelésük és üzleti partnerük van, így
folyamatosan bõvíteni kell a
gépparkot és a dolgozói létszámot is. Ha Ön is kedvet kapott,
hogy a ZORGE munkatársa legyen, figyelje folyamatos álláshirdetéseiket. Jelenleg gépkezelõ
operátort keresnek Nagykõrösre. Jelentkezésüket ide várják:
info.hu@zorge.com önéletrajzzal, fényképpel, bizonyítványokkal, referenciákkal és elérhetõségekkel. Kérjük, a tárgysorban az „operator” tárgyat
adják meg. Telefon: 06-53/550240

További részletek
a vállalatunkról:
www.zorge.com
Dr. Körtvélyesi Attila a látogatás alkalmával elmondta,
hogy örömmel látja, hova
tud fejlõdni egy külföldi családi vállalkozás kisebb gyáregysége, folyamatos munkával és teljesítménnyel, melynek gyártási folyamatait az
üzemlátogatás során részleteiben megismerhetett. Az
alpolgármester úr elismerõen nyilatkozott az ott dolgozó emberek munkájáról és
további sok sikert kívánt,
valamint hangsúlyozta, hogy
a város továbbra is segíti a
helyben munkahelyeket teremtõ és fenntartó vállalkozásokat.
LV
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FOLYTATJUK!
HELYSZÍNI EGYEZTETÉS A PIAC MEGÚJÍTÁSÁRÓL

Tavaly szeptember végén
mutatták be a nagykõrösi piac látványterveit a képviselõtestületi ülésen. Nagykõrös
városvezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy

a megálmodott, sokak által
várt és remélt fejlesztés minél
elõbb megvalósulhasson.
Ennek érdekében helyszíni
bejárás során is áttekintették
a lehetõségeket a tervrajzok

alapján. Dr. Czira Szabolcs
polgármester a Polgármesteri Hivatal két szakemberével, Szilágyi Csaba mûszaki
irodavezetõvel és Tényi
András városi fõépítésszel

járták körbe a nagykõrösiek
kedvenc vásárlóhelyét, beszélgettek több árussal és vásárlóval is. FOLYTATJUK!
Horváth Tibor

SZERINTEM: megújul a múzeum
Lapunk a Nagykõrösön élõket kérdezte meg arról, hogy mit szólnak az Arany János Múzeum épületének megújításához. Mindenki nagyon örült neki, íme:

K. Varga Béla: „Nagyon örülök,
hiszen mindennek örülni kell, ami
épül és szépül! Minden fejlesztés jó dolog, szépen fejlõdünk. Csak a buta ember nem örül annak, ami fejlõdés egy
településen, így Nagykõrösön is. Többek, szebbek „leszünk” általa. Úgy
gondolom, hogy városunknak szüksége van a megújult, megszépült múzeumra!”
10

Lagzi-Kovács Krisztina: „Nemrégiben költöztünk ide, Lajosmizsérõl.
Úgy gondolom, hogy jó választás volt
Nagykõrös. Igen, hallottam róla, olvastunk róla, hogy megújul a múzeum, és
nagyon örülünk neki. Szeretünk Nagykõrösön élni, minden fejlesztés kell, ennek csak örülni lehet. Szép ez a város!
Négy gyermekem van, és unokák, mi
mindannyian ideköltöztünk, és szeretünk itt lenni!”

Patonai Balázs János: „Még
nem is hallottam róla, nem olvastam,
hogy megújul, viszont láttam, hogy
folynak a területen a munkálatok. Nagyon örülök neki, hiszen szükség van
rá! Itt volt éppen az ideje, ráfért! Nagyon szép lett itt minden az elmúlt pár
év leforgása alatt. Örülök, hogy Nagykõrös megújult, korábban „elég roszszul nézett ki”. A fejlõdés szemmel látható, ennek tényleg örülni kell!”
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A NAGYKÕRÖSI
VÍZIKÖZMÛ-TÁRSULAT
KÖZLEMÉNYE
Az új évben megújult lendülettel folytatja munkáját a
víziközmû-társulat. A feladatok döntõ részét még
mindig az Önkormányzattól
kapott támogatás víziközmû-társulat tagjai közötti
felosztása adja.
Egyre kevesebben vannak, akiknek még folyamatban van a hozzájárulásuk
teljesítése, vagy nem járt
még le a lakástakarékpénztári szerzõdésük, így a
támogatásuk még nem vált
kifizethetõvé.
Sajnos sok gondot okoznak azon esetek, amelyekben ilyen-olyan okból nem
vette át a víziközmû-társula-

ti tag a neki szóló értesítõ
levelet. Van olyan eset is,
amikor csak késõbb derült
ki, hogy a tértivevény érkezett vissza tévesen vagy
megkésve a víziközmû-társulathoz.
Annak érdekében, hogy
senki ne maradjon ki, a víziközmû-társulat a következõ hetekben újra fogja
küldeni mindenkinek az
értesítõ levelet, aki nem
vette át korábban.
Ismét levelet kapnak
azon tagok is, akiknek idõközben lejárt (kiutalásra
került) a lakástakarékpénztári szerzõdése. Õk
immáron a felosztásra ke-

Hirdetés

rülõ, rájuk jutó összegrõl
szóló értesítést fogják kézhez kapni.
Ezúton is tudatjuk minden érintettel, hogy az
Önkormányzati támogatás felosztásáról szóló értesítés igazolt átvétele
nélkül a víziközmû-társulat nem tud intézkedni a
felosztás érdekében.
Ha valaki – bármilyen
okból is – nem veszi át a
levelét, nem vész el a
pénze, hiszen a víziközmû-társulat minden érintettnek elkülönítve jóváírja a támogatást, amint
kifizethetõvé válik, teljesíti azt.
Mégis, mivel senki nem
szeret várni, ezért tisztelettel kérünk minden érintettet, hogy figyelje a postáját,
vegye át a víziközmû-társulattól érkezõ küldeményeket! Szükség esetén kérjük, hogy gondoskodjon
kézbesítési megbízottról,
ha eleve tudja, hogy nem
tartózkodik a megadott
értesítési címén!
Csökken az ügyfélforgalom az ügyfélszolgálaton.
Érthetõ, hiszen tagjaink ér-

dekében megtörténnek a
kifizetések, mégis vannak
egyedi esetek. Jószerével
már csak ezek maradtak.

Változik a Nagykõrösi
Víziközmû Társulat
ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 15.00–18.00
Péntek: 8.00–12.00
Ügyfélszolgálatunk mindig próbál segíteni, bár
sokszor merül fel olyan
ügy, amelyet nem a víziközmû-társulat tud megoldani. Nehéz lehet elfogadni, de a társulat nem
egyezhet meg például a
vitatkozó örökösök helyett, nem közvetíthet eladó és vevõ között. Az
ilyen ügyeket az érintetteknek maguknak kell megoldaniuk, hagyatéknál szükség szerint közjegyzõ,
egyéb jogvita esetén, ha
kell, ügyvéd segítségével.
A felosztás csak teljesen
jogszerûen és szabályosan
történhet meg, a víziközmûtársulat nem tehet és nem
is tesz kivételt.

Hirdetés

GyöngyHáz Tanoda
OKTATÁS:
Számmisztika ● Asztrológia ● Jobb agyféltekés
olvasás/tanulás technikák tanfolyam
Egyéni konzultációk:
Személyes horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
Éves horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
● Párkapcsolati horoszkóp, elemzés készítése – konzultációval
●
●

Tel.: 06-20/2-674-846
E-mail: sajathoroszkop@gmail.com
gyongyhaz.tanoda@gmail.com
www.lelkiegyensuly.hu
XIII. évfolyam, 4. szám • 2018. január 26.
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
2018. FEBRUÁR
KÉPVISELÕ NEVE

FOGADÓÓRA NAPJA

Dr. Körtvélyesi Attila
alpolgármester
1. sz. választókerület
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2018. február 8. (csütörtök)
13.00 órától

Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykõrös, Szabadság tér 5.
fszt. 13. szoba)

Kiss Attila Csaba
települési képviselõ
2. számú választókerület

2018. február 9. (péntek)
16.30–17.30 óráig

Ceglédi úti Kollégium
(Nagykõrös, Ceglédi út 2.)

Kustár Tamás
települési képviselõ
3. számú választókerület

2018. február 5. (hétfõ)
16.00 órától

Humánszolgáltató Központ
(Szolnoki u. 65.)

G. Kovács Sándor
települési képviselõ
4. számú választókerület

2018. február 7. (szerda)
16.00–17.00 óráig

Nagykõrös, Mintakert u. 22.

Szabóné Irházi Zsuzsanna
települési képviselõ
5. számú választókerület

2018. február 12. (hétfõ)
16.00–17.00 óráig

Nagykõrös, Arany János utca 35.
– Idõsek Klubja

Illés Sándor
települési képviselõ
6. számú választókerület

2018. január 31. (szerda)
17.00 órától

Nagykõrösi Városi Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
(Nagykõrös, Ifjúság u. 22.)

Sebestyénné
Angyal Zsuzsanna
települési képviselõ
7. számú választókerület

2018. február 7. (szerda)
17.00–18.00 óráig

Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola
(Nagykõrös, Kinizsi u. 4.)

Nagy Balázs
települési képviselõ
8. számú választókerület

2018. február 13. (kedd)
14.30–15.30 óráig

Nagykõrösi Polgármesteri Hivatal
(Nagykõrös, Szabadság tér 5.
fszt. 13. szoba)

EU-ÉPÍTŐ

Tornyi Béla Ernõ
települési képviselõ

2018. február 16. (péntek)
18.00–19.00 óráig

Nagykõrös, Puskás Tivadar utca 2.

Orvosi ügyelet telefonszáma:

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

53/350-377

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

A lapunkban megjelent írások, képek, illetve bármilyen
tartalom utánközlése csakis
kizárólag a Szerkesztõbizottság vagy a jogtulajdonos engedélyével történhet.
Lapzártánk idõpontja: hétfõ
12 óra.
Hirdetés

KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
2018. január 22-étõl
ARANY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Szabadság tér 11.
Tel.: 53/350-366
2018. január 29-étõl
SZENT GYÖRGY
GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014
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.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér
2018. január 27–28-án
DR. ÉVIN SÁNDOR
Nyársapát, Vasút u. 6.
Tel.: 53/389-023
06-20/978-2740
2018. február 3–4-én
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725
06-20/375-7750
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A NagykõrösMA olvasóinak
többsége szerint remekül
fejlõdik a Város
A www.nagykorosma.hu portálon indított
szavazás kérdése a következõ volt:
Ön szerint hogyan fejlõdik Nagykõrös?
A válaszadók 78%-a nagyon elégedett, úgy
gondolják, hogy „Remekül! Szuper!”; 7% szerint
„Szépen fejlõdik!”. Az elégedettek tábora 85%.

Köszönjük a bizalmat! Szavazzon Ön
is a www.nagykorosma.hu oldalon,
figyelje folyamatos híreinket!
Nekünk minden vélemény számít!
LV

Ön szerint hogyan
fejlõdik Nagykõrös?

Kedves Szülõk!
A Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola nevelõtestülete nevében köszöntjük abból az alkalomból, hogy a 2018/2019-es tanévben gyermekük megkezdi általános iskolai tanulmányait.
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk iskolánkat, és színes programjainkkal segítsük Önöket
a választásban.

Megkezdõdött az Arany 200
országos lemezbemutató turné

„Ismerkedj velünk szerdánként!”
A foglalkozások 16.00–16.45-ig tartanak.

Február 7.: Szülõknek: Leendõ elsõ osztályos tanító nénik tájékoztatója, bemutatkozása. Tájékoztató a felsõ tagozatos emelt szintû nyelvoktatásról.;
Ovisoknak: Játékkuckó – Mutasd magad! (Játékos
készségfejlesztõ); Február 14.: Matek Manó (Logikai játékok); Február 21.: Mondd németül!;
Február 28.: Fürge lábak (Tornatermi játékok)
Belépés tornacipõben!; Március 7.: Játékos angol
foglalkozás; Március 14.: Pördülj, fordulj, énekelj! (ének és tánc); Március 21.: Rajzolj velünk,
rajzolj nekünk! (rajzverseny)

Szeretettel várjuk a kedves szülõket
gyermekeikkel együtt!
www.petofink.hu
XIII. évfolyam, 4. szám • 2018. január 26.

Ennek egyik állomása lesz hamarosan Nagykõrös! A városunkban
már több éve az országos hírû elõadókat felvonultató Dombánia tábort
szervezõ Bordás József a „szülõatyja” a fantasztikus darabnak.
Megkezdõdött az Arany 200 címû produkció országos lemezbemutató
turnéja a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben hétfõ este megtartott koncerttel. Bordás Józsefnek, a Magyar Jazz Szövetség elnökségi tagjának
80 perces darabját 12 tagú zenekar, 2 színmûvész és 2 balettmûvész
közremûködésével adták elõ. A koncert elõtt Hoppál Péter kultúráért
felelõs államtitkár Arany János munkásságára utalva elmondta: az
erény, a hazaszeretet, a társadalmi felelõsségvállalás, a lelkiismeret, a
hit, valamint az emberi jellem fejlõdésének igénye a kulcs egy életképes
társadalmi közösség jelenéhez és jövõjéhez. Nagykõrösön március
5-én mutatják be a darabot élõben. A lemezbemutató koncert
az Arany-év Emlékbizottság, az Emberi Erõforrások Minisztériuma és
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
mti–ÖH
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„Szép Magyar Beszéd”
verseny
peinket szeretettel küldjük
minden résztvevõnek, aki
szereplésével hozzájárult az
igazán színvonalas rendezvény sikeréhez.

rösi Kossuth Lajos Általános
Iskola
III. Semetka Gréta Várkonyi
István Általános Iskola, Cegléd

Eredmények:
A III. fordulóra tovább jutott
Botocska Eliza 8. osztályos
tanuló (Nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)

7-8. osztályos helyezettek:
I. Botocska Eliza Nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
II. Hörömpõ Réka Nagykõrösi Petõfi Sándor Általános
Iskola
III. Paulovszki Gergõ Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda
Gratulálunk!

5-6. osztályos helyezettek:
I. Kemencés Dóra Várkonyi
István Általános Iskola, Cegléd
II. Pavolek Dorka NagykõHirdetés

ǨǨǨ
A Magyar Kultúra Hete
programsorozat keretében
január 22-én rendezték meg
a Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központban a
Kazinczy Ferencrõl elnevezett „Szép Magyar Beszéd”
szépkiejtési versenyt az 5-8.
évfolyamos (11–14 éves korú) tanulók számára. Az Emberi Erõforrások Miniszté-

riuma és a Kazinczy-díj
Alapítvány–Péchy Blanka
emlékére kuratóriuma hirdette meg a rendezvényt,
melynek második, kerületi
fordulóját tartották Nagykõrösön, immár hagyományosan. A szervezésben és lebonyolításban a Nagykõrösi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola vett részt. Csoportké-

&(NDWHJyULiVVRIĘU
1DJ\NĘU|VLW]pSWHOHSQNUHNHUHVQN
PHJEt]KDWyGROJR]QLDNDUyNROOpJiW
DNiUD]RQQDOLPXQNDNH]GpVVHOWHOMHV
PXQNDLGĘEHQ.&5YL]VJDHOĘQ\

%ROWLpUWpNHVtWĘ
&VRQJUiGL~WLW]pSWHOHSQNUHDJLOLV
MyONRPPXQLNiOypUWpNHVtWĘNROOpJiW
NHUHVQNWHOMHVPXQNDLGĘEHQ
9HUVHQ\NpSHV¿]HWpVPXQNDUXKi]DW¿DWDORV
PXQNDN|UQ\H]HWVWDELOKiWWpU

(OVĘVRUEDQQDJ\NĘU|VLODNRVRNMHOHQWNH]pVpW YiUMXN
gQpOHWUDM]RNH-PDLOEHQSHQ]XJ\#NDV]DSWX]HSKX

-HOHQWNH]pVWHOHIRQRQ
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Kamu volt, hogy
Ábrahám Tibort fegyverrel
megfenyegették?
Vajon mi visz rá erre
valakit, hogy ekkorát
hazudjon a rendõrségen?

Képünk illusztráció
Mint lapunk arról több alkalommal is
beszámolt, dr. Ábrahám Tibor, a
Jobb Nagykõrösért Egyesület elnöke még augusztusban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a rendõrségen. Azt állította, hogy õt valaki
fényes nappal az utcán, dél körül,
a Nagypostánál egy fekete Mercedes autóból egy maroklõfegyverrel
megfenyegette. Az ismeretlen férfi,
Ábrahám elmondása szerint, többször úgy csinált, mintha rá akarna
lõni. Ábrahám ezek után nem rohant
a rendõrségre, hanem csak másnap
jelentette be az esetet. Ennek megtörténte után ez az egész zavaros
ügy több héttel késõbb került csak
nyilvánosságra. Maga Ábrahám Tibor írt belõle cikket.
Talán nem véletlenül akkor tette
meg mindezt, amikor lánya csúfosan elhíresült egy bitófás kijelentésérõl. Mint ahogyan beszámoltunk, Ábrahám Edit olyan tartalmú
kommentet írt, mely szerint bitófán
fog lógni több nagykõrösi lakos,
köztük maga a polgármester is. Ebbõl országos botrány kerekedett.
Ennek kellõs közepén jött elõ Ábrahám Tibor azzal, hogy egy hónappal
azelõtt õt megfenyegették fegyverrel.
A rendõrség hivatalos, szûkszavú
közleményt adott ki a tárgyban lapunk kérdésére válaszolva. Ezen a
héten kiderült, hogy a rendõrség
már tavaly december 11-én lezárta a nyomozást. Tehát minden bizonnyal nem is volt semmiféle

fegyveres fenyegetés.
Ábrahám Tibor, a Jobb
Nagykõrösért Egyesület
elnöke, úgy tûnik, hogy
nem volt képes bizonyítani, hogy fegyverrel
kattintgattak volna rá.
Arra a rendõrség szóvivõje nem adott választ,
hogy ezen ügy bármilyen egyéb formában,
például bírósági szakban
folytatódna-e. Akkor
ezek szerint KAMU volt
az, hogy Ábrahám Tibort fegyverrel bárki is
megfenyegette? Nem
csodálnánk, ha ez végképp bizonyosságot nyerne, mint ahogyan
sok más, hozzá köthetõ dologról is
kiderült, hogy KAMU. Így például az
is, hogy Nagykõrösön konzervgyárat építenek, és az is, hogy a lakosságnak a városvezetés által kiharcolt összegnél sokkal több támogatás járna a csatornaberuházás
kapcsán. Itt lenne az ideje, hogy Ábrahám Tibor és Zágráb Nándor ne
kamuzzon, ne blöfföljön, ne kamugyárat akarjon építeni, konzervgyár
helyett. Inkább hozzák létre a beígért
üzemet, és adják oda a lakosságnak
azt a pénzt, amit ígértek Zágráb
Nándorral együtt.
Ki hisz még Ábrahámnak,
Zágrábnak, vagy az általuk támogatott Jobbiknak és Volner Jánosnak?
Hivatalos rendõrségi válasz, szó
szerinti idézet:

GODÓ ZSÓFI
BRONZÉRMES
A VÁLOGATÓN!
Megkezdték az éves versenyzést a Kõrös Judo SE sportolói. A zömmel ifikbõl és elsõ
éves juniorokból álló csikócsapat összevont junior és felnõtt
korosztály részére rendezett
válogatóversenyen vett részt
Gyõrben. Legjobban a még
csak másodéves Godó Zsófi
vette a fordulatot, aki jó versenyzéssel dobogóra léphetett
és bronzérmet szerzett. Ez volt
az egyetlen érme a csapatnak,
de a többiek is biztató teljesítményt nyújtottak az erõs mezõnyben. Ragó Bernadett az
V. helyen, Balog Ádám, Lázár
Erzsébet, Soós Szabolcs és Soós
Norbert a VI. helyen végeztek.
Kapás Gábor helyezetlenül
végzett. Elmaradtak az érmek,
ennek ellenére mindannyian
kemény és rendkívül kiélezett
mérkõzéseken szenvedtek vereséget. A látottak alapján mutatott teljesítményük jónak és
biztatónak értékelhetõ. Sajnos
a csapat foghíjas volt, mert
Farkas Bálint, Gál Erzsébet,
Danka Dániel betegség miatt,
míg Hajdú Eszter sérülés miatt
maradt távol a versenytõl.
A jövõ héten hosszú hétvége
vár az egyesület versenyzõire.
Az ifjúsági korcsoportú versenyzõk szombaton Somogyszobon szállnak harcba a válo-

gatottságért, míg a kisebbek
Mórahalmon lépnek szõnyegre. Szombaton a diák A, B, C
és serdülõ korosztály, míg vasárnap a tíz év alattiak vetélkedõjét rendezik meg. Mindezek
mellett folyik a IV. Kõrös Judo
Kupa szervezése, mely elõreláthatólag ismét nemzetközi verseny lesz, hiszen több szomszédos országbeli klub jelezte
részvételét. A verseny február
3-án, szombaton 11 órakor,
míg február 4-én, vasárnap
9 órakor kezdõdik. Minden
érdeklõdõt szeretettel vár a
Kõrös Judo Sportegyesület.
A verseny helyszíne a Kossuth
Lajos Általános Iskola tornacsarnoka lesz.
Kõrös Judo SE

Hirdetés

FIGYELEM! MUNKALEHETÕSÉG!

Tájékoztatom, hogy az ön által
kérdezett ügyben a Nagykõrösi
Rendõrkapitányság 2017. december 11-én megszüntette a nyomozást. Az eljárás részleteirõl nem
áll módomban tájékoztatást adni.

XIII. évfolyam, 4. szám • 2018. január 26.

Tisztelettel:
András Tamás r. õrnagy
mb. sajtószóvivõ
Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság
LV

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.
15
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Megvédjük
Magyarországot!

Folytatás az 1. oldalról…
Sokan próbálkoznak átjutni
még most is a zöldhatáron,
tehát nem enyhült a nyomás
a déli szakaszon, továbbra is
szükség van a megerõsített
védelemre. A delegáció kö-

szönetet mondott a szolgálatot teljesítõ rendõröknek, és
bár csekélységekkel, de ezt a
hálát igyekeztek ajándékokkal is kifejezni.
Földi László országgyûlési
képviselõ és dr. Körtvélyesi

Attila alpolgármester a legnagyobb közösségi oldalon
így kommentálták a határszemle során látottakat, tapasztaltakat:
Dr. Körtvélyesi Attila,
Nagykõrös alpolgármestere:
„A tegnapi napon a déli határzárnál jártam Földi László
országgyûlési képviselõnkkel, továbbá a környékbeli
települések polgármester, alpolgármester kollégáival!
Köszönjük a Rendõrség
munkáját, amivel megvédenek bennünket mindennap
az illegális migránsoktól!
Köszönjük, hogy nyugodtan
telhetnek a hétköznapok
Magyarországon, Nagykõrösön, és biztonságban érezhetjük magunkat! Érdemes

ellátogatni és az ott szolgálatot teljesítõkkel beszélgetni, megdöbbentõ dolgokról
tudnak beszámolni!”
Földi László országgyûlési
képviselõ: „Köszönjük a határon teljesítõ rendõrök
munkáját, hogy megvédik a
magyar embereket az illegális migránsoktól. A menekültstátuszt kérõk továbbra
is a tranzitzónákban nyújthatják be a menekültstátuszi
kérelmüket, majd az elbírálást is ott várhatják meg. Ha
jogos az igény, akkor a nemzetközi menekültügyi egyezmények alapján átmeneti oltalmat kaphat. A törvényeket mindenkinek be kell tartani!”

Horváth Tibor

