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XIII. évfolyam 5. szám

2018. február 2.

Ingyenes információs lap

Etessük a madarakat!

A Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ és a
Country Tours Utazási Iroda közös estet tartott január 27-én, szombaton a színházteremben, mely egy
virtuális utazásra hívta a teltházas közönséget.

Írta kedves Olvasónk, Sósné Éva és az itt látható szépséges
képet küldte el nekünk. Ha Ön is szeretné Nagykõrösön és
környékén készített fényképét oldalainkon viszontlátni,
kérjük küldje el nekünk: sajto@nagykoros.eu
Köszönjük!

Részletek lapunk 4. oldalán!

NAGYKÕRÖS VÁROS
ÉV SPORTOLÓJA – 2017.
Az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság
2018. január 29-én kelt
határozata alapján a
2017. évre ifjúsági nõi,
felnõtt nõi, ifjúsági férfi
és felnõtt férfi kategóriában döntött az Év Sportolója 2017. kitüntetõ címek adományozásáról.

A Nagykõrös Város Év
Sportolója 2017. elismerõ
címeket, 2018. február 15én a Képviselõ-testületi ülés
keretében, dr. Czira Szabolcs polgármester adja
majd át a díjazottak részére.
● Ifjúsági nõi kategóriában
„Nagykõrös Város Év Spor-

tolója 2017. címet kapja:
Horváth Luca – judo
sportágban
Felnõtt nõi kategóriában
„Nagykõrös Város Év Sportolója 2017. címet kapja:
Lázár Erzsébet – judo
sportágban
●

● Ifjúsági férfi kategóriában
„Nagykõrös Város Év Sportolója 2017. címet kapja:
Kornyik Máté – judo
sportágban

Felnõtt férfi kategóriában
„Nagykõrös Város Év Sportolója 2017. címet kapja:
Fehér Ádám – kosárlabda
sportágban
●

A díjazottaknak gratulálunk, és további sportsikereket kívánunk!
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Erõsödik a FIDESZ–KDNP,
szakadékban a Jobbik!

FORRÁS: NÉZÕPONT INTÉZET

A soron következõ országgyûlési
választásokat április 8-án tartják
Magyarországon, csak egy forduló van, tehát ezen a napon dõl el
országunk sorsa a következõ 4
esztendõre. A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint, melyet a
Nézõpont Intézet végzett, a Fidesz–KDNP frakciószövetség toronymagasan vezet, többen támogatják a jelenlegi kormánykoalíciót, mint a teljes ellenzéket
együttvéve. Minden közvéleménykutató szerint a jelenlegi országépítõ kormányzat és pártszövetség áll nyerésre, a gyõzelem feltétele viszont, hogy azok az emberek ténylegesen el is menjenek
április 8-án szavazni. Számos népszerû intézkedés köthetõ a polgári kormányhoz, melyek elnyerték
a magyarok tetszését: GYED extra bevezetése, határok megvédése,
nagyarányú rezsicsökkentés, pedagógusi és egészségügyi béremelések, Nõk 40 nyugdíjprogram.
Aki viszont nem támogatja a
kormánypártokat, az számtalan
mikropárt és törpeszekta közül
válogathat ízlésének megfelelõen.
A legnagyobb a legkisebbek között a Jobbik, amely 4 évvel ezelõtt még a 20% környékén tanyázott, most örülhet, ha
12–13%-ot magáénak tudhat a
Nézõpont felmérése szerint.
A mélyrepülés jól látható, Vona
Gábor meghirdette a „néppártosodást”, mely nem jött össze.
Csak néhány momentum: Hanuka alkalmából üdvözlõlap a hazai
zsidóságnak, nem támogatták a
kormányt a kötelezõ kvóta elleni
határozat elfogadásában, több
balliberálist is magukhoz édesgettek Heller Ágnessel, Havas Hen-
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rikkel vagy éppen Csintalan Sándorral és Kálmán Olgával az élen,
akik vagy hízelgõen beszélnek a
hajdan EU-zászlókat égetõ, zsidó
emlékmûveket köpködõ emberek
pártjával, vagy éppen a Jobbikhoz
közeli médiabirodalomban dolgoznak. A Jobbik soraiból többen
is kiléptek, voltak alapszervezetek, melyek feloszlottak, mert
nem tudtak azonosulni a Jobbik
irányváltásával. A nemzeti radikalizmus helyébe úgy tûnik, hogy
Allah és a törökül kántálás került,
Vona az iszlám mellett már korábban is kardoskodott, amikor arról
beszélt, hogy idehozza a volt iráni
elnököt és a forradalmi gárdát.
„Az iszlám az emberiség utolsó reménye!” – ezt is maga Vona Gábor
mondta, mely után sokan elfordultak a „szebb jövõt” ígérõ párttól. Arról nem is beszélve, hogy az
iszlamizáció és az iszlám mellett
érvelõ, abban reménykedõ Vona
és csatlósai eközben egy olyan
pártban politizálnak, melynek
kettõs kereszt van a címerében.
Lassan ideje lenne Allahra, török
félholdra vagy egy szélkakasra lecserélniük. A Jobbik tehát gyengén és erõtlenül, magányosan vág
neki a választásnak, mely után
könnyen elképzelhetõ egy pártszakadás és egy vezetõségváltás is.
A Jobbik tehát romokban hever,
kérdés, ki fog még rájuk szavazni?
Érintés szintjén nézzük meg a
balliberális oldal pártocskáit. Az
MSZP lassan, úgy tûnik, hogy
Botka elvesztése után magához tér
és bejut az Országgyûlésbe, a felmérés szerint 9%-on állnak két
hónappal a választások elõtt.
A helyzetet viszont nehezíti, hogy
a Párbeszéddel együtt indulnak

listán, így nekik 10% kell a bejutáshoz. Kormányzásukat jellemezte az államadósság növelése, a
munkanélküliség elszabadulása, a
hatalmas rezsiáremelések és a sorozatos „élvezkedésszerû” megszorítások után nem is csoda,
hogy padlón van a párt, melynek
vezetõi, úgy tûnik, hogy ezt még
nem vették észre. Gyurcsány lassan elveszi az összes támogatót,
szavazót és szimpatizánst tõlük, és
ha így folytatják, akkor eltûnnek
az MDF és az SZDSZ után a sülylyesztõben.
Van még rajtuk kívül a Gyurcsány vezette DK, akik igazán
szép eredményt tudhatnak maguknak be, ha ezt a 8%-ot hozzák,
április 8-án. Igazából itt maga
Gyurcsány Ferenc személye az,
ami húzza be a szavazókat. Kérdezhetnénk, hol van már az õszödi beszéd, vagy a vizitdíj és kórházi napidíj bevezetése, a Gyurcsány-csomag, ami megszorításokat jelentett minden magyarnak?
A DK jelenlegi politikáját a támadás és a kötekedés jellemzi, elvennék a határon túli magyarok szerzett jogát és nyíltan harcot hirdettek az egyházak ellen is. A DK
emellett az Egyesült Európai Államok mellett érvel, vagyis a nemzeti szuverenitás egy részének feladásáról. Az Együtt (ilyen is van,
igaz, jelenleg külön) saját úton indult el, ahogy jelenleg a Momentum és az LMP is. A Liberálisok
jelenleg 1%-on állnak, ami mutatja, mi lett az SZDSZ-bõl.
A háttérrõl sem szabad elfeledkeznünk, Simicska Lajos és Soros
György hatalmas pénzekkel és
egyéb lehetõségeket kihasználva
segítik az ellenzék egyes pártjait.

Simicska Lajos gazdasági érdekei
miatt nyíltan szembefordult a kormánnyal, éjszakánként van, hogy
az utcákat járja és graffitizik.
Eközben jelentõs médiabirodalmat tart fent, mellyel jól láthatóan
a Jobbikot erõsíti. Simicska neve
azonban már nem csak a Jobbikkal, de az LMP-vel is összekapcsolható, nemrégen titokban, az
éjszaka sötét leple alatt találkozott
egymással a Jobbik és az LMP vezetõje, akik hosszas megbeszélés
után jól láthatóan ellentétes irányba távoztak a helyszínrõl, mintha
nem is ismernék egymást. Látszólag Simicska húsos fazeka megnyílhatott az LMP elõtt is, ráadásul a Jobbik is kijelentette, hogy
kormányalakítást csak az LMP-vel
és a Momentummal tudna elképzelni. Igen, úgy tûnik, Schiffer
András távozása után már más, új
szelek fújnak a zöldeknél. Az
LMP-nél viszont így már globálisan futnak össze a nemzetközi
pénzvilág szálai, Szél Bernadett
miniszterelnök-jelölt Soros civil
szervezeténél volt programkoordinátor. Menedék szervezetrõl
csak annyit, hogy menekülteket
segítõ egyesületrõl van szó, mint
azt tudjuk, Soros lebontaná a határokat, és illegális migránsok millióival árasztaná el Magyarországot. Nem tudjuk, Szél Bernadett is
lebontaná-e a határokat, de az biztosnak tûnik, hogy a Jobbik és az
LMP közötti határokat már lassan
lebontják. Formálódik szépen az
LMP–Jobbik–Simicska–Soros cukikoalíció…
Talán a fent említett okok is
közrejátszhatnak abban, hogy
egyre több ellenzéki szavazó
mondja el, hogy inkább otthon
marad, mert vállalhatatlan az ellenzék, sõt a grafikonból jól látható, hogy azok, akik kormányváltást akarnak, csak nem mondják meg, kire szavaznának, mindösszesen 3%. Igaz, kinek mit jelent 3%, jelen tudásunk szerint az
Együtt, a Párbeszéd és a Liberálisok együtt tesznek ki ennyit, nézõpont kérdése.
Van tehát választási lehetõség,
akár 250 párt is indulhat a választásokon, mely azt mutatja, soha
ennyire nem virágzott még a szabadság, a demokrácia, mint most.
Április 8-án pedig országgyûlési
választásokra kerül sor Magyarországon.
Horváth Tibor
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Hatalmi harc: Zágráb és Volner együtt
akarják megdönteni Tornyit és Vonát?
Közben Vágót kényszerpihenõre küldték?

„A nagykõrösi Jobbik gyakorlatilag nem létezik…” –
ezzel a címmel közöltek olvasói levelet egy „volt Jobbik
szimpatizáns” aláírással Ábrahám Tibor újságjában pár
évvel ezelõtt. Akkor olyan
durván nekimentek a helyi
Jobbiknak, hogy a fal adta a
másikat. Ábrahám újságjában
az is olvasható volt a nevét
nem vállaló, de láthatóan írói
vénával megáldott ex-Jobbikostól, hogy: „Isten mentse
meg Nagykõröst, hogy a helyi Fidesz helyébe ezek a
Jobbikosok kerüljenek!” Vagyis mielõtt Zágráb nem kezdett aktívabb tevékenységbe,
és nem kacsintott vissza régi
pártájba, addig mindennek
elhordták, durván támadták
a helyi Jobbikot. Ebben az állítólagos olvasói levélben
még olyat is írtak, mely Ábra-

hám újságjában megjelent:
„A nagykõrösi Jobbik érdemi
tevékenységet nem fejt ki. …
A párt önkormányzati képviselõje a két évvel ezelõtti választás óta csak ül a képviselõ-testületben, szótlanul…
Teljesen vállalhatatlannak
tartom Vágó Tibort is. … tökéletesen hiteltelen”.
Most, hogy Zágráb visszabandukolt a Jobbikba és
kész átvenni, vagy már át is
vette a helyi Jobbikot, Vágó
Tibor helyi elnök kényszerpihenõn van Franciaországban, és nem tudni, hogy viszszajön-e. Vajon elküldték,
hogy ne legyen útban, amíg
Zágráb és Dénes visszaveszi
tõle és Tornyitól a helyi
Jobbikot? Mindegy mi az
igazság, a helyi Jobbik, amely
valóban semmit nem csinált
az elmúlt három évben, ha-

Gyász
Burján Józsefné sz. Hajdu Irén (1934)
Bujdosó Lajos (1927)
Halasi Sándorné
sz. Barta Eszter (1941)
Cziráki Istvánné
sz. Hegedûs Erzsébet (1935)
XIII. évfolyam, 5. szám • 2018. február 2.

marosan új vezetõséget kaphat. Ábrahám Tibor volt
SZDSZ-es országgyûlési képviselõ, a Jobb Nagykõrösért
elnöke nem Tornyit, vagy Vágót, hanem Volner Jánost nevezte barátjának, egy tüntetés után Volner nem Tornyihoz állt oda, hanem Zágrábhoz. Ezek apró, de fontos jelek, mely arra enged következtetni, hogy komoly baj
van továbbra is a helyi Jobbikkal, nem véletlen hogy
sorra fogyasztja az elnököket.
Ahogy helyben a Vona-párti
Tornyi és Vágó, úgy országosan maga Vona Gábor is jelentõsen meggyengült, csak idõ
kérdése, hogy leváltsák, és
Volner János átvegye a helyét.
Úgy tûnik, hogy puccs van

készülõben, melyet a radikális szárny irányít, elõször
helyben cseréli le a Vonához
hû erõket, majd területi és
országos szinten, az országgyûlési választások elõtt
vagy után, hogy az önkormányzati választások elõtt
már egy nyitottabb szemléletû garnitúra induljon el.
Lásd Zágrábot, aki ha kell,
bármikor beáll egy volt
SZDSZ-es mellé és simán
összefekszik egy Dénes Dénessel, aki a facebookon „kavarógépnek” titulálta Zágrábot. Vannak furcsa dolgok,
de egy biztos: ezt a választók,
fõleg a hagyományosan polgári, konzervatív értékrendet
valló nagykõrösi választók
nem fogják díjazni.
Horváth Tibor

Dénes Dénes, amikor még nem egy egyesületben volt Zágrábbal,
így vélekedett róla

MEGEMLÉKEZÉS

ZATYKÓ MIHÁLYNÉ született BICZÓ MÁRIA
halálának 8. évfordulójára
Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend
maradt utánad. Múlik az idõ, de a fájdalom nem csitul,
szemünkbõl a könny naponta kicsordul.
Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón
még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
örökké szeretünk és nem feledünk Téged.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:
férjed, gyermekeid, unokáid, menyed, vejeid
3
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KULTÚRA – ÉLMÉNY –
SZÓRAKOZÁS

A Nagykõrösi Arany János
Kulturális Központ és a
Country Tours Utazási Iroda közös estet tartott január 27-én szombaton a színházteremben, mely egy virtuális utazásra hívta a teltházas közönséget.
Az ingyenes rendezvényen 10 meghívott utazási
iroda számos ötletet adott a

4

nyaralni, kirándulni indulóknak. A Country Tours új
utazási katalógusát VargaKarazsia Lilla mutatta be
parádés képekben.
Az exkluzív programot
színesítette a nagykõrösi
Názáret Római Katolikus
Óvoda ovisainak vidám
farsangi mûsora, továbbá
Chase (Csípõ Koppány),

akinek énekes karrierje
Nagykõrösrõl indult, és a
Dance For Art kecskeméti
profi tánccsoport.
Juhász Nándi fantasztikus mûsorvezetése elképesztõ hangulatot teremtett.
Vadász Katalin ügyvezetõ köszöntõjében a turizmus és a kultúra szoros
kapcsolatát méltatta, majd
arra a kérdésre adott választ: Miért utazunk?
Nem, nem a tudásszomj,
nem is a gondok elõli me-

nekülés hajt bennünket,
hanem a kíváncsiság.
Legyenek hát nagyon kíváncsiak és élvezzék az utazás minden pillanatát!
Akinek nem sikerült bejutni a rendezvényre, az a
Country Tours Irodájában
(Széchenyi tér 2.) veheti át
a 2018-évi ingyenes utazási
prospektusokat.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook
oldalán!

Önkormányzati Hírek • NAGYKÕRÖS
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Csillapíthatatlan földéhség
– Családokat akarnak tönkretenni
Nagykõrösön agrárbárók és agrárbárónõk

Szomorú, elképesztõ igaz történet következik. A szereplõk, bár név nélküliek, valósak. Családok, családi gazdálkodók, akik elképedve értesültek róla,
hogy galád csellel és hazug állításokkal
akarják megkaparintani kisbirtokukat,
mely gyakorlatilag a munkát és az életet, a megélhetést jelenti számukra.
Az esettel kapcsolatban több helyi gazda keresett meg, az ellenük indított per
kora tavasszal lesz. Történt, hogy kis
földjüket, mely értékes „kincseket” termel, megvásárolták jogszerûen, és azt
gondos gazda módján mûvelik is. Barackot és szilvát termelnek. A kiöregedõ
fák pótlásáról folyamatosan gondoskodnak. „12-szer permetezünk egy évben, agrármérnöki segítséget is igénybe

veszünk, gyomirtózunk, évente 3-szor
megrotáljuk a gyümölcsfák közét. Dolgozunk, termelünk. Igazán finom gyümölcsöket, melyeket sikerül értékesítenünk. Kicsi földek a mieink, olyan
1,7–1,8 Ha méretûek. A mienk. Ebbõl
élünk, ebbõl tartjuk el a családunkat!
Mindent a lehetõ leggondosabban teszünk! Pótoljuk a kiöregedõ fákat, helyettük remek alanyokat telepítünk”
– mondja az egyik elkeseredett gazda,
akinek földjére fáj az agrárbáró vagy bárónõ foga…
Történt, hogy a módos gazda a gyümölcsös egy nagy részét már mozaikszerûen megszerezte, felvásárolta.
Mind kéne neki… Ezért a per. A családjukat ebbõl eltartó gazdák felhábo-

rítónak tartják a történteket, nincsen
nyugodalmuk. A nagygazda odáig
ment, hogy a Nemzeti Földalapot is beperelte, mert a családi gazdálkodók
szerinte nem jogosultak a kis földekre.
Pedig õk tulajdonosok, a földhasználati
joguk még jó pár évig tart, van, akinek
például 2024-ig. A csillapíthatatlan
földéhségû agrárbárók, bárónõk hamis
fényképeket küldtek be a bíróságra, a
gazdák állítása szerint, melyekkel azt
akarják bizonyítani, hogy a kicsik nem
mûvelik a földeket. „Végtelenül fel vagyunk háborodva! Hiszen ezek nem a
mi gyümölcsöseinkben készültek! Akik
tönkre akarnak tenni bennünket, azt
hazudják, hogy nem folyik megfelelõ
mûvelés. Azt állítja, hogy ki kellett volna vágni rég a fákat! De ez nem igaz!
Folyamatosan újítjuk meg a gyümölcsöst. Kikérjük magunknak! A legvégsõbbekig kitartunk, hiszen az életünkrõl van szó!” – mondták el lapunknak
ez érintettek.
A témára késõbb visszatérünk.
A lapunk birtokába jutott dokumentumokkal kiegészítve írásunkat megküldjük az illetékes hatóságoknak is, várva és kérve a segítséget!
Lõrinczy Veronika

ARANY-EMLÉKEK
NAGYKÕRÖSÖN
– KÖNYVBEMUTATÓ
A Magyar Kultúra Hete alkalmából
egész héten változatos programkínálat
várja az érdeklõdõket Nagykõrösön a
Városi Könyvtárban. Január 24-én,
Arany-emlékek Nagykõrösön címmel
könyvbemutatóra került sor, melynek
összeállítója Mészáros László történész-muzeológus, aki a könyvet elõadás keretében bemutatta. A könyv
megjelenését Nagykõrös Város Önkormányzata, dr. Czira Szabolcs polgármester támogatta. Az elõadás végén
minden érdeklõdõ ingyen kapott egy
exkluzív példányt a könyvbõl.
Horváth Tibor
XIII. évfolyam, 5. szám • 2018. február 2.
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VICC
SÁV

Az egyszeri civil elnök fintorogva eszi a vacsorát. A felesége aggódva
kérdezi:
– Nem ízlik, drágám? Pedig a szakácskönyvbõl fõztem.
– Akkor legközelebb a belsõ lapokat használd, mert a fedele kicsit kemény.

1% AZ EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓK KÉPZÉSÉÉRT!
Kérjük adója 1%-ával támogassa a Minõségi
Betegellátás Alapítvány mûködését.

Csodás képek
a Svájci HázbanKiállításmegnyitó

A befolyt összeget szakdolgozóink képzésére,
továbbképzésére kívánjuk fordítani.

Minõségi Betegellátás Alapítvány
2750 Nagykõrös, Széchenyi tér 8.
Az alapítvány adószáma:
18661909-1-13
Ezúton szeretnénk megköszönni
az eddigi támogatásukat a Kuratórium nevében.
Hirdetés
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Január 23-án ünnepélyes keretek között nyitották meg a
Svájci Házban a NEW
WORLD IN ART képzõmûvészeti alkotócsoport kiállítását. Az épületben valódi
mûremekeket állítottak ki. A
kiállítást Rácz Anikó mûvelõdésszervezõ nyitotta meg,
a rendezvényen a Weiner
Leó Zeneiskola Alapfokú
Mûvészeti Iskola tanárai
mûködtek közre. A kiállítás
hétköznaponként délelõtt
10 órától, délután 18 óráig
látogatható. Nézzék meg a
csodálatos festményeket, ha
tehetik, érdemes! A program

a Magyar Kultúra Hete
programsorozat részeként
valósult meg a Nagykõrösi
Arany János Kulturális Központ szervezésében.
LV
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Egy-két milliót megért
– avagy lelki vívódások egy álomban
„Civil vagyok” hímzésû
köntösét a szauna padjára
terítette, s valósággal rároskadt. Még csak délelõtt 10
volt, de már fájt a feje. Ennek az okát több dologra vezette vissza. Ebben a korban
már megérzi az ember a
frontokat, mostanság pedig
több ideje is van felvenni a
bajokat. Régen vitte a pörgés… Régen… Régen minden más volt… S ekkor valami borzongás futott rajta végig, amit a szauna gõzében
még furcsábbnak érzett.
„Csak nem fogok a depresszió-

ba esni?” – hasított át fejében a gondolat, ami rögtön át is csapott a kiútkeresésbe.
„Vannak még céljaim. Lehetnek. Vannak. Oké, oké,
nem áltatom magam, nem
minden úgy jött össze az
utóbbi években, ahogy gondoltam. Voltak, akikben jobban hittem, mint kellett volna, de én fizettem az árát.
Mindenkinek kell egy hobbi, jobb lenne a fiammal, de
veszett fejsze… Szerencsére
itt van még nekem Õ. Szürke zakójában, gitárjával igazi

Kell még egy szó,
mielõtt mennék...
Tisztelt Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola
Közösségei! Jelenlegi és volt Iskolavezetés,
Kolléégák, Diákok és Hozzátartozók!
Tisztelt Mindenkori Nagykõrösi Városvezetés!
Köszönöm, hogy 1978. 08. 16-án a megszólított
Közösségektõl lehetõségeket kaptam és élhettem
is vele!
Negyven évet töltöttem
m el ebben a nagyszerû
közegben!
Nevelhettem, taníthattam több ezer nagykõrösi diákot,
versenyekre készíthettem és elindíthattam Õket
a középiskolába, életbe!
Nemcsak pedagógus voltam ebben a hivatásban,
de ember voltam mind
dig minden körülményben!
A szabadidõs tevékenységeket irányítottam
sok-sok évtizedekig!
Egyetlen pillanatát sem bántam meg ezeknek
az évtizedeknek!
Nagyon sok értékes, segítõ, jó szándékú emberrel
találkoztam!
Köszönöm az egész Családomnak, hogy mindig velem,
mellettem voltak!
Remélem, méltó tagja lehettem a megszólított
Közösségeknek, és nevem összekapcsolódott
a Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola nevével!
Mindenkinek további tartalmas, gazdag,
booldog életutat kívánok!
Szeretettel és üdvözlettel: Danóczi Gáborné

XIII. évfolyam, 5. szám • 2018. február 2.

lazasággal. Én sem csinálhatnám jobban. Na jó, én azért
igen, de ez már egy másik
generáció. Õ mégis érzi, mit
akarok. Õ legalább érzi. Vele el tudok beszélgetni. Folyton azzal rágják itthon a fülem, hogy miért költök még
erre az egészre, meg hogy a
mi pénzünkön mások…
A mi pénzünkön… Azon a
pénzen, amit én lapátoltam
össze, s ennyi örömöm ne
legyen benne? És ha elmegy
egy-két millió vagy három?
<<Sokba van! Nem kellene, erre költsek!>> – foly-

ton ezt hallom itthon. Csoda, ha fáj a fejem!? Õ legalább érzi, mit akarok. De
ezt az itthoniak úgysem értik
meg… Nem is magyarázom
sem nekik, sem másoknak,
elég, ha én tudom. Jobb is,
ha mások nem értik, nem
tudják, mi is vezérel. Csak
még jobban rágnák a fülem…” – ekkor egy nagy
csapódás szakította meg az
éjszaka csendjét, a kisszoba
ajtaját bevágta a huzat, erre
reflexként csapódtak fel a
szemhéjak. Már megint egy
furcsa álom…

ÉREMESÕ
A RELEVÉ
TSE-ben

Képünkön a középiskolás diákokból álló Exotic csoport,
akik a Jazz Formációval
ARANY fokozatot értek el
A Relevé TSE táncosai az
Amita országos versenyrõl
sok-sok éremmel tértek haza, minderrõl részletek következõ lapszámunkban.

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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A hét kérdése
Zágráb Nándor facebookon és Ábrahám Tibor
újságjában is azt írja: „legbutább választók”.
Ki az a Zágráb Nándor, hogy butának tartsa a nagykõrösi
választókat? Mi alapján sorolja be buta és legbutább kategóriákba
a helyi embereket? Ábrahám Tibor, a liberális volt SZDSZ-es mit érez,
amikor csicskája így minõsíti a nagykõrösieket?

SZERINTEM
Somlai házaspár: „Itt itthon érezzük magunkat, szó szerint!”

Kedves, idõs házaspár érkezik karonfogva sétálva a
Hõsök tere Szent László
Katolikus Plébániatemplom épületéhez. Mosolyog-

nak, beszélgetnek, élvezik a
tavaszt a télben. Arról kérdeztem meg õket, hogy
hogy tetszik nekik Nagykõrös. A Hölgy fest is, már

kétszer volt kiállítása
Nagykõrösön, Somlai úr
pedig keletkutató.
Dr. Somlai György és felesége lapunknak elmondta, hogy: „Tavaly augusztus
közepén költöztünk ide
Kecskemétrõl. Minden nagyon tetszik, gyönyörû.
Azért választottuk Nagykõröst, mert itt kedvezõek
az ingatlanárak a környezõ
településekéhez képest. Sikerült a központban, egy
csendes kis utcában egy régi szép kis házat vásárolnunk, pici, nekünk megfelelõ udvarral, melyet szépen fel is újítottunk. Ne-

künk nagyon tetszik a város, mindenki nagyon segítõkész velünk. Befogadtak
bennünket szeretettel, felkaroltak bennünket, igazán kedves emberek élnek
itt. Korábban Cegléden is
éltem, ott egészen más
minden! Mások az emberek, nem ilyen befogadóak. Jó, hogy Nagykõröst
választottuk. Ez a tér pedig
egyszerûen fantasztikus
lett. Az egyik lányom itt él,
a másik Nyársapáton, közel vagyunk egymáshoz.
Tehát nagyon-nagyon pozitív itt minden.”
LV

Sajnálatos tûzeset
Kigyulladt egy harminc négyzetméteres nyitott tároló kedd reggel Nagykõrösön, a Jósika utcában.
A tûzoltók kiérkezésekor a lángok már átterjedtek a
szomszédos melléképület tetõszerkezetére is, személyi sérülés nem történt. A nagykõrösi önkormányzati és a ceglédi hivatásos tûzoltók két vízsugár segítségével oltották el a lángokat, akadályozták meg a tûz
továbbterjedését. Úgy tudjuk, hogy a tûz egy húsfüstölõ helyiségben tört ki.
8

Fotó: Nagykõrös ÖTP és PMKI Cegléd HTP
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Nagysikerû bál a gimnáziumban

A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével az igazgatótanács elnöke, Nagytiszteletû Szabó Gábor lelkészelnök, Hernádi László esperes-plébános és dr. Czira
Szabolcs polgármester úr.

A hagyományokhoz híven
2018. január utolsó hétvégéjén
rendeztük meg az Arany János
Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Szülõi
Közössége által szervezett jótékonysági bálját a Toldi Miklós
Középiskola aulájában.
A helyszínt a lelkes szülõi
csapattal gyönyörû bálteremmé
varázsoltuk. Ebben az évben
barna–krém színben és fényfü-

zérekkel kiegészítve pompázott
az aula. Az asztalokra a szülõk
által készített kínáló pogácsák
kerültek. A vendégeket a diákok
fogadták, gyönyörû palotás ruhában.
Az évek óta növekvõ vendéglétszám 300 fõre emelkedett.
A résztvevõk eltölthettetek a
szépséges bálteremben egy kellemes, jó hangulatú, színvonalas
estét.

A vendégeket a Szülõi Közösség
vezetõje köszöntötte, s felkérte
Szabó Gábor lelkészelnököt,
valamint dr. Cziráné dr. Kõházi-Kis Tímea igazgató asszonyt,
hogy köszöntsék a megjelenteket.
Ezt követte a két részbõl álló
mûsor, Ecsedi Péter énekmûvész énekelt, majd a 12. a osztály palotást táncolt. A közönség nagy tapssal hálálta meg a
produkciókat.
Az est további remek hangulatához hozzájárult a Toldi Miklós
Középiskola konyhája az ízletes
vacsorával, a 6 fõbõl álló Veracruz zenekar a változatos, igényes zenéjével, valamint Pécsi
Zsolt büfészolgáltatásaival.

A jó hangulatot fokozta a soksok értékes tombolatárgy, amit
a nyertesek nagy örömmel vettek át.
Az est fõtámogatói:
TRAVEL KOFFER Utazási Iroda Kecskemét;
MEVAD Bt. Utasi Gabriella és
családja;
FORMONT AUTÓ Kft. (RENAULT) Kecskemét;
LINARTECH AUTÓ Kft. Autóház (TOYOTA) Kecskemét;
LINARTECH
AUTÓHÁZ
KFT. (BMW) Kecskemét;
DIEGO Nagykõrös
A vacsora bevételével a Szülõi
Közösség úgy gazdálkodik,
hogy abból az iskola minden
tagja részesüljön.
A Szülõi Közösség ezúton
köszöni a vendégek részvételét,
a támogatóknak a felajánlásait,
az iskola dolgozóinak és a szülõknek segítségét, mellyel hozzájárultak a bál sikeréhez.
Szülõi Közösség

Tekintsék meg képgalériánkat az
Önkormányzati Hírek Nagykõrös
facebook oldalán!
XIII. évfolyam, 5. szám • 2018. február 2.
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INTERJÚ SZALAY ÁDÁMMAL
2018. február 28-án
tart elõadást Szalay
Ádám motivációs tréner, televíziós újságíró
a Nagykõrösi Arany
János Kulturális Központ dísztermében.
Ezen alkalomból Juhász Nándor, a kulturális központ igazgatóhelyettese beszélgetett Szalay Ádámmal.
– Televíziós riporterként ismerte meg az ország, majd
napjainkban motivációs trénerként dolgozik. Mikor döntött úgy, hogy pályát módosít?
– Tizenkét évvel ezelõtt, harmincnégy évesen, csaknem 15
évnyi televíziózás után olyan
helyzetbe kerültem, hogy a fizetési papíromra nem lehetett
panaszom, a munka mégsem
jelentett már örömet. Rutinná
vált. Az összes feladattal kapcsolatban azt éreztem: ilyen riportot már csináltam, villog az
R-betû, minden csak ismétlés.
Küzdelmes volt az az idõszak.

Végül leesett a tantusz: nem az
a megoldás, hogy leszegett fejjel megyek elõre és dolgozom
tovább rosszkedvûen, hanem
az, hogy változtatok a hozzáállásomon. Ezután nem sokkal, 2007. nyár elején találtam
meg Jack Canfield személyiségfejlesztõ guru Kis Piros Könyvét egy utazás során az amszterdami reptéren. Beleolvastam és nem tudtam otthagyni.
Már a repülõn kiolvastam. Aztán Szlovéniában, a családi tengerparti nyaraláson még kétszer. Mániám lett az a könyv.
Mindent beépítettem az életembe, amit abban olvastam.
Megváltoztatta a gondolkodásomat. A világról alkotott képemet és az életemet. Két évvel
késõbb készen álltam arra,
hogy karriert váltsak. Vettem
egy nagy levegõt, és úgy döntöttem, elvégzem Jack trénerképzõjét az Egyesült Államokban. Nekem hatalmas lendületet adott a tõle kapott tudás, és
azt éreztem, hogy ezt a szemléletet mindenki másnak át kell
majd adnom. Így lettem elõadó.

A tréningek „Sikerkód” elnevezése pedig amolyan hasonlat:
ha a siker olyan, mint egy
számzáras széf zárja, akkor –
ahhoz, hogy ki tudjuk nyitni az
ajtót – szükségünk van a megfelelõ számokra, a megfelelõ
sorrendben. Én hiszem, hogy
mindez tanulható.
– 2018. február 28-án A boldogság Önnek is jár címmel
tart elõadást Nagykõrösön.
Pontosan milyen témákat fog
érinteni az est folyamán?
– Annyiszor hallunk róla,
hogy a siker és a boldogság fejben dõl el. Ez persze igaz, de
így, önmagában nem sokat segít. Én azt a pontos folyamatot
szeretném megmutatni, ahogy
ez lezajlik. Ha megértjük, hogyan dõlnek el a fejünkben a
dolgok, akkor azt is megtudjuk, mire érdemes odafigyelnünk ahhoz, hogy boldogabbak legyünk. Hiszem, hogy
mindannyiunkban hatalmas
tartalékok vannak, csak a megfelelõ motivációra van szükségünk ahhoz, hogy ezeket ki
tudjuk hozni magunkból és
szintet tudjunk ugrani az életünkben. Olyan meghatározó
személyes találkozások izgalmas tanulságait viszem magammal Nagykõrösre, amelyek
nekem bebizonyították, hogy
fantasztikus eredményeket tudunk elérni, és igenis élhetünk
olyan életet, amilyenre mindig
is vágytunk.
– Az elõadás címe: A boldogság Önnel jár. Kijelenthetõ, hogy Szalay Ádám boldog?
– Szerintem a boldogság
nem állapot, hanem egy cselekvõ folyamat. Legelõször is
olyan kapcsolatok kellenek

hozzá, amelyekben megélhetjük, hogy szerethetõk vagyunk.
Azután kell egy olyan munka,
amelyet küldetéssel végzünk,
és nap mint nap megtapasztalhatjuk, hogy amit teszünk, az
számít. Végül olyan nagyratörõ
célok kellenek hozzá, amelyek
lelkesítenek, és amelyekért fejlõdnünk kell. Az én életemben
ez a három dolog megvan,
úgyhogy ki merem jelenteni,
hogy a napjaim nagy részében
boldog vagyok.
– Ha 10 év múlva lenne lehetõségem beszélgetni Önnel,
akkor mit mesélne nekem szívesen?
– 2009-ben találkoztam a
Gallup intézet egyik világszinten végzett kutatásának eredményével. A világ 120 országában kérdezték meg, hogy az
emberek mennyire látják pozitívan a jövõjüket. Magyarország a 117. helyen végzett.
Csak Zimbabwében, Ruandában és Haitin látják az emberek
még nálunk is borúsabban a jövõt. Ezen változtatni kell. Ez a
dolgom. Arról beszélnék szívesen 2028-ban, hogy – részben
a munkám hatására is – a magyarok már több mint 70 helyet javítottak, és közelítenek a
lista élvonalához.

Teljes interjú elérhetõ
lesz a www.nagykorosma.hu
oldalon.

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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A nagy ábrahámi KAMU,
már õk is elismerték…
Mint lapunk beszámolt róla, 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.
A rendõrség hivatalos válaszában közölte, hogy még
tavaly december 11-én lezárták a nyomozást. Ezzel

kapcsolatban a Heti Hírek
lapkiadójának ügyvezetõje,
Ábrahám Tibor felesége tett
ki közleményt a legnagyobb internetes közösségi
oldalon, melyben egy szóval nem cáfolta, hogy KAMU volt a maroklõfegyveres fenyegetés. Ez olvasható az irományban többek
közt: „… a rendõrség
2017. augusztus 18-ától
december 11-éig nyomozott fegyveres fenyegetés
ügyében. De végül is korrektek voltak, mert az eljá-

Hirdetés
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1DJ\NĘU|VLW]pSWHOHSQNUHNHUHVQN

Képünkön: testületi ülésen, balról jobbra: Ábrahám Edit, Ábrahám Tibor és Zágráb Nándor

rás részleteirõl nem adtak
Neked
felvilágosítást.”
Ezek szerint lenne takargatnivalójuk? Miért lenne
nekik baj, ha napvilágra
kerülnének a nyomozás
részletei? Miért nem hozzák azokat nyilvánosságra?
Félnek? Mitõl?
Ahelyett, hogy hevenyészett szösszeneteket tesz
közzé az ábrahámi oldal,
tisztelettel kérjük, hogy NE

hazudjanak. Inkább építsék
meg végre az általuk ígért
konzervgyárat, fizessék ki a
lakosságnak az általuk beígért csatornatámogatást,
és végül, de nem utolsósorban ne személyeskedjenek
és rágalmazzanak, vádoljanak meg köztiszteletben álló embereket! Kamuújság
helyett írjanak IGAZAT
végre.
Lõrinczy Veronika

Hirdetés

PHJEt]KDWyGROJR]QLDNDUyNROOpJiW
DNiUD]RQQDOLPXQNDNH]GpVVHOWHOMHV
PXQNDLGĘEHQ.&5YL]VJDHOĘQ\

%ROWLpUWpNHVtWĘ
&VRQJUiGL~WLW]pSWHOHSQNUHDJLOLV
MyONRPPXQLNiOypUWpNHVtWĘNROOpJiW
NHUHVQNWHOMHVPXQNDLGĘEHQ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

PXQNDN|UQ\H]HWVWDELOKiWWpU

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, / A gyertya az asztalon Érted ég.
A sok fénykép, mely õrzi emléked, / S egy betegség, mely elvette életed,
A bánat, a fájdalom örökre megmaradt, / Mindig velünk leszel, az idõ
bárhogy halad.”

(OVĘVRUEDQQDJ\NĘU|VLODNRVRNMHOHQWNH]pVpW YiUMXN

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak,
barátoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak, akik drága szerettünk,

9HUVHQ\NpSHV¿]HWpVPXQNDUXKi]DW¿DWDORV

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

-HOHQWNH]pVWHOHIRQRQ
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BURJÁN JÓZSEFNÉ sz. HAJDU IRÉN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és fájdalmunkban
velünk együtt éreztek.
Gyászoló család
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IMPRESSZUM

Városszerte folyik
a fák megfiatalítása

Önkormányzati Hírek

Nagykõrösön a mostani
idõszakban a Nagykõrösi
Szolgáltató Központ munkatársai, valamint a fák
védelmében és megújításában jártas szakértõ, külsõs vállalkozás végez
munkálatokat. Gallyaznak,
megújítják szép növényeinket
minden városi intézmény területén, és az önkormányzati köztereken. Vágó Csaba, a Nagykõrösi Szolgáltató Központ munkatársa lapunknak elmondta,
hogy gyakran válnak a fák az
elszáradt ágak miatt balesetveszélyessé. Ennek érdekében
dolgoznak a lakosságért. A
téli idõszakban, a fák nyugalmi
állapota alatt végzik el a feladatot, annak érdekében, hogy tavaszra a fák ismét gyönyörû
pompában ékesíthessék Nagykõröst, és a leszakadó száraz ágak ne okozzanak
balesetet. Nagyobb, régi
fákat is érint a gallyazás,
és megújítás.
LV

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon
továbbra is az Önkormányzati Hírek Nagykõrös
Facebook oldalunkon,
valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!

ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján
Nagykõrös Város Önkormányzata
Kiadásért felelõs személy:
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykoros.hu
Felelõs szerkesztõ: dr. Czira
Szabolcs, a szerkesztõbizottság
elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Felelõs vezetõ: Köves Béla
ügyvezetõ igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
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ISSN 2061-0300

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

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 29-étõl
SZENT GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Biczó Géza u. 2.
Tel.: 53/351-014

Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér

2018. február 5-étõl
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Kecskeméti út 18.
Tel.: 53/350-182

2018. február 3–4-én:
DR. MODOR PÉTER
Kocsér, Szent István tér 5.
Tel.: 53/359-725
06-20/375-7750

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. február 10–11-én:
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykõrös, Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703
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További információ a www.korosikultura.hu
honlapon, a Kõrös Art Mozi menüpont alatt, vagy
a facebook.com/korosartmozi webcím alatt!

Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu

MÛSOR
2018. február 1.
16 óra A Hentes, a K*rva és a
Félszemû (fekete-fehér
magyar dráma)
18 óra A legsötétebb óra
(színes, szinkronos,
amerikai dráma)
2018. február 2.
14 óra 1945 (színes magyar
dráma)
16 óra A Hentes, a K*rva és a
Félszemû
18 óra A legsötétebb óra
2018. február 4.
14 óra Ferdinánd (színes,
szinkronizált amerikai
animációs családi film)
16 óra A Hentes, a K*rva és a
Félszemû
2018. február 5.
16 óra A Hentes, a K*rva és a
Félszemû
18 óra A legsötétebb óra
2018. február 6.
16 óra Három óriásplakát
Ebbing határában (színes,
feliratos angol–amerikai
vígjáték)
18 óra A legsötétebb óra
2018. február 8.; 9.
14 óra 1945
16 óra Három óriásplakát
Ebbing határában
18 óra Az útvesztõ – Halálkúra
(színes, szinkronizált,
amerikai sci-fi akció)
Hirdetés

XIII. évfolyam, 5. szám • 2018. február 2.
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KÖSZÖNET
AZ ADÓ 1%
FELAJÁNLÁSOKÉRT!

Varázslat a Zeneiskolában

Kérjük támogassa
2018-ban is
adója 1%-ával a

NAGYKÕRÖSI
LOVAS
SPORTEGYESÜLET
munkáját!
Segítve ezzel a minõségi
lovaglásoktatást, gyógylovagoltatást, lovas táboroztatást, s a biztonságos lovaglás oktatásához szükséges eszközök,
speciális ló és lovas felszerelések beszerzését!
Segítõ szándékát
megköszönve,
Tisztelettel: Molnárné
Szóláth Erzsébet,
a Nagykõrösi Lovas
Sportegyesület elnöke

Adószámunk:
18692471-2-13
Bankszámlaszámunk:
11742128-20010874
A NAGYKÕRÖSI LOVAS
SPORTEGYESÜLET
(Kht.) tájékoztatja a tisztelt
adófizetõ lakosságot, hogy
a 2016. évi SZJA 1%-ából
az egyesülethez befolyt
összeg: 155 068 Ft
A felajánlott összeget az
egyesület a gyermekek lovaglás oktatásának, terápiás lovagoltatásának fejlesztésére, lovas táborok
lebonyolításához, eszköztárának bõvítéséhez használja fel.
A felajánlásokat ezúton is
köszönjük és továbbra is
számítunk mindazok támogatására, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-ával
segíteni kívánják munkánkat.
14

A Weiner Leó Zeneiskolában január 25-én nagy sikerrel rendezték meg az immár hagyományos
kultúra napi koncertet. A résztvevõk igazi örömzenét hallhattak az intézmény diákjainak és tanárainak köszönhetõen. Százdiné Szecsei Anikó igazgatónõ ünnepi beszédében elmondta azt is,
hogy a Zeneiskola idén ünnepli fennállásának 65. évfordulóját, ennek kapcsán a Weiner hét az
idén még az eddigieknél is nagyobb szabású lesz.
Tekintsék meg képgalériánkat az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!

Nagykõrösi Városi Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
„Szerencsehozó Újévi” jótékonysági bálja
A Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola aulájában ismét
szép számmal gyûltek össze a lelkes szülõk és barátaik, hogy 2018.
január 13-án mulatságukkal támogassák a Nagykõrösi Városi Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda gyermekeit, hogy még színvonalasabb, fejlesztõbb játékok között élhessék
óvodai életüket. A már hagyományosan megrendezésre kerülõ jótékonysági bálon 270 vendég érezte
jól magát, ropta a táncot hajnalig,
hogy a bál bevételébõl gyarapíthassák az óvodák (a Felszegi és a
Tormási óvoda) felszereltségét.
A szépen feldíszített terem és
asztalok az óvodai dolgozók keze
munkáját dicsérte! A bált az óvodás gyermekek tánca nyitotta meg,
felkészítõ nevelõjük: Mohácsi Mónika táncpedagógus. A talpalávalóról a Hangulat zenekar gondoskodott.
Köszönet az ízletes vacsoráért a
Toldi iskola konyhai dolgozóinak,
a vacsorán felszolgáló diákoknak
és a büféért a Toldi büfének.
Köszönetet mondunk azoknak
a támogatóinknak, akik a tombolanyeremények felajánlásával járultak hozzá a vacsora sikeréhez.
A támogatók listáját megtalálja a
www.nagykoros.hu honlapon!
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JUDO: KÉT HELYSZÍNHÁROM VERSENY

Az elmúlt hétvégén két helyszínen és három versenyen
léptek szõnyegre a Kõrös Judo SE ifjú versenyzõi. Az ifik
ismét csak foghíjas létszámmal Gyõrbe utaztak, ahol az
év elsõ ifjúsági válogató versenyén vettek részt. Godó
Zsófi ismét remek versenyzéssel a döntõbe jutott, ahol
csak idõsebb riválisa tudta
megállítani, így folytatva jó
sorozatát, ezüstérmet szerzett. Kapás Gábor a bomba-

erõs mezõnyben két gyõzelemmel és két
vereséggel hetedik helyezést
ért el. Rendkívül jól dolgozott, talán a szerencsével állt
hadilábon egy
kissé. Az elsõ
éves ifi Molnár
Szabolcs két vereséggel helyezetlenül zárt. Neki még
erõsödnie kell ehhez a mezõnyhöz. Sajnálatos, hogy nagyon sokan hiányoztak a
kõrösiek közül. Többen betegség vagy sérülés miatt nem
tudták vállalni a versenyt. Õk
igazoltan voltak távol, de voltak, akik egyszerûen más
program miatt nem szálltak
harcba a válogató versenyen.
A diák és serdülõ korcsoport
Mórahalmon versenyzett a
III. Molnár Franciska Emlék-

versenyen, ahol a következõ
eredmények születtek: Barta
Gábor elsõ helyezést ért el.
Ezüstérmet szerzett Bagó
Boglárka, Budai Gábor és
Kovács Ádám. Bronzérmes
lett Ragó Noémi, Török Csaba. Serdülõ korosztályban
ezüstérmes lett Bagó Boglárka és Farkas Tamás, míg
Bodzsár Béla a harmadik,
Kovács Donát a hetedik helyen végzett. Itt is igen csak
foghíjas volt az egyesület csapata. Másnap, azaz vasárnap
ugyancsak Mórahalmon rendezték meg a 10 év alattiak
számára a ,,Mindenkinek
aranyérmet” küzdelmi vetélkedõt. A nagykõrösiek hûek
maradtak a vetélkedõ elnevezéséhez, hiszen Kiss Bence,
Petrák Norbert, Rimóczi
László és Zsarnai Zsolt egyaránt az elsõ helyen végeztek
a csoportjukban. Reméljük
ezt a IV. Kõrös Judo Kupa

versenyén is megismétlik
majd, hiszen ezen a hétvégén
jön az egyesület által immár
hagyományosan rendezendõ
megmérettetés, mely elõreláthatólag ismét nemzetközi
verseny lesz, hiszen több
szomszédos országbeli klub
jelezte részvételét.
KÕRÖS JUDO SE
Hirdetés

Hirdetés

Kapacitás bõvítésére a fröccsöntõ üzemünkbe keresünk:

Gépkezelõ operátor
Feladatok:
– fröccsgép kezelés
– termék leszedés
– termék minõség ellenõrzés

A ZORGE egy gumi- és szilikon terméket
gyártó vállalat, amely több mint negyven
éve tömítésekre és nagy precizitású elasztomer alkatrészekre specializálódott. Magyarországi és hollandiai gyárainkban terméket gyártunk az európai OEM-ipar különbözõ szegmensei számára.
Nagykõrösi gyárunkban transzfer- és hidegcsatornás technikával, présekkel és
fröccsgépekkel gyártunk gumialkatrészeket.

Követelmények:
– 3 mûszak vállalása
– Jó egészségi állapot
– Alapfokú iskolai végzettség
Amit nyújtunk:
– Biztos munkahely egy gyorsan növekvõ vállalatnál
– Versenyképes fizetés
– Teljesítményarányos prémium
– Munkába járás támogatása
Kérjük, jelentkezését az info.hu@zorge.com címre küldje
önéletrajzzal, fényképpel, bizonyítványokkal,
referenciákkal és elérhetõségeivel.
A tárgysorban "operator" tárgyat adja meg.
Telefon: 0653/550-240

További részletek a vállalatunkról: www.zorge.com
XIII. évfolyam, 5. szám • 2018. február 2.
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Adatik
tudtára
mindönöknek
kiknek
illik!

Frigyesnapi
vásár
2018.
február
25.
Nagykõrös,
Vásártér
A vásári
rendezvények
idõpontját keresse
a
www.nagykoros.hu
honlapon!

További részletek a www.korosikultura.hu oldalon!

