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ÚJRA ÜLÉSEZIK A TESTÜLET – ÉLÕ KÖZVETÍTÉS
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2018. február 15-én, csütörtökön 9 órától
tartja következõ ülését a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
Az ülés élõ közvetítését az interneten is követheti február 15-én 9 órától a www.nagykoros.hu
internetes oldalon.
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Ingyenes információs lap

Boldog születésnapot kívánunk!
10 ÉVES A BRENDA OPTICS,
A NAGYKÕRÖSI „LENCSEGYÁR”

Immár 10 éve annak, hogy a német
Bernd Michael Carsten Fischer elindította a közbeszédben nagykõrösi
„lencsegyárnak” nevezett, hivatalos
nevén Brenda Optics Kft.-t. Éppen
ottjártunkkor, 2018. február 1-jén

ünnepli jubileumi szülinapját a cég és
annak lelkes dolgozói. A vállalkozás
fõ profilja az optikai eszközök gyártása, melyre jelentõs kereslet mutatkozik Magyarországon és a határon
túl is. Dr. Körtvélyesi Attila, Nagykõrös város alpolgármestere ebbõl az
alkalomból köszöntötte Takács Andreát és Bernd Fischert, a vállalat vezetõit, utóbbi személyében az alapító-tulajdonost, és egy „interaktív”
gyárlátogatás keretében a munkafolyamatokba is bepillantást nyert. Természetesen a közös ünneplés sem
maradhatott el...
Olvassa tovább!
Folytatás lapunk 3. oldalán!
Horváth Tibor

FOLYTATJUK!
HATALMAS EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉST
JELENTETTEK BE NAGYKÕRÖSÖN!
Jelentõs fejlesztés elõtt áll a Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és
Rendelõintézet is, amely idén több
mint 450 millió forintot fordíthat fejlesztésre. Errõl tartottak sajtótájékoztatóval egybekötött elõadást február 6án, kedden.
Részletek lapunk 5. oldalán!
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„Tibikém, hol a konzervgyár,
amit ígértetek?!” – avagy egy
kérdés, ami megkavarta
az állóvizet
Úgy tûnik, a nagykõrösi közéletnek megvannak a maga nagy
visszatérõi. Ilyen Zágráb Nándor, aki egy ideig volt is és nem
is, ki is szállt egy kis idõre, de aztán egy huszárvágással átvette
Ábrahám Edit helyét, hogy újra
ne csak a közösségi térben, de a
testületben is jelen lehessen.
Tény, hogy az évek során kampányba, szórólapokba és egyebekbe tolt pénzzel a Jobb Nagykõrösért Egyesület egy célt kipipálhat, Zágráb Nándor újra jelen van a nagykõrösi helyi politikai életben.
Az utóbbi hetek-hónapok másik nagy visszatérõje dr. Varga
András. Varga úr jóval kisebb
büdzsébõl lett újra a cikkek középpontjában. Egyszerûen írt
egy cikket, amibõl kiolvasható
volt a kérdés: „Tibikém, hol a
konzervgyár, amit ígértetek?!”
Ezt pedig annyira jól idõzítetten,
és úgy tûnik, olyan sebészi pontossággal sikerült megtennie,
hogy a címzett dr. Ábrahám Tibor körei rögtön lövészárkokat
is kezdtek ásni, és sorra születtek
az ilyen-olyan írások. Mára már
talán maguk sem tudják, ki merrõl próbálja dr. Varga Andráson
a fogást keresni. Így eshet meg,
hogy míg dr. Ábrahám Tibor
lapjában (is) jól bekínálja – Áb-

rahám Tibor szóhasználata szerint – „Bandikám”-at, addig
ugyanezen lapszámban Tóth
Barna <<„konzervgyár-építési” maszlagba>> kifejezést
használ. Márpedig Tóth Úr igen
régi munkatársa dr. Ábrahámnak, így kinyilatkozása nem kizárt, hogy megválaszolása is dr.
Varga András kérdésének. Vagyis ezek szerint az egész dr. Ábrahám Tibor által is szajkózott
konzervgyár építési ígéret nem
volt más, mint egy „maszlag”?
Ha ez így van, akkor az azért
elgondolkodtató. Nem is olyan
rég Zágráb Nándor írt arról,
hogy dr. Ábrahám egy MSZP által tartott fórum kapcsán titkolózott/titkolózik. Hiszen amikor
ez kiderült, akkor sem dr. Ábrahám, hanem Zágráb Nándor terítette ki a kártyákat. Most meg
Tóth Barna írja a Jobb Nagykõrösért Egyesület – aminek immár
dr. Ábrahám az elnöke – fõ választási ígérete kapcsán, hogy az
„maszlag”. És ami elgondolkodtató, hogy ezt akarja dr. Ábrahám, így közöl információkat a
munkatársain keresztül vagy
csak az történik, hogy saját körei az õ akaratán kívül hozzák
kellemetlen helyzetbe? Talán
egyszer kiderül…
(-sz-)

Tovább
nõ a gyed
A 2010-es kormányváltás
óta folyamatosan nõnek a
családokra fordított állami
források, a csecsemõgondozási és gyermekgondozási díj
összege is jelentõsen emelkedett az elmúlt években – nyilatkozta Rétvári Bence, az
Emberi Erõforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI-nek.
Elmondta: 2010-ben a
csecsemõgondozási
díjra
(csed) fordított kiadások
37,5 milliárd forintot tettek
ki, amely hat év alatt 36 százalékkal emelkedett, így már
51,2 milliárd forinttal járult
hozzá az állam a szülési szabadság idõtartamára járó támogatáshoz. A csecsemõgondozási díj átlagos havi bruttó
összege pedig hat év alatt
115 200 forintról 153 161
forintra növekedett, vagyis
33 százalékkal több jut a kisgyermekeseknek.
Felhívta a figyelmet arra,
hogy nemcsak a csed, hanem
a gyermekgondozási díj
(gyed) összege is jelentõs

mértékben növekedett, hiszen míg az állam 2010-ben
92,5 milliárd forintot költött
gyedre, addig hat év alatt
mindezt 129,7 milliárd forintra emelte. Eszerint havi
83 473 forintról 112 848 forintra emelkedett átlagosan
a kisgyermekes szülõknek
járó támogatás, ami azt jelenti, hogy átlagban 35 százalékkal nagyobb összeggel
gazdálkodhatnak.
Közölte továbbá: január
1-jétõl a minimálbér emelkedésének köszönhetõen tovább nõ a gyed, valamint a
diplomások gyedjének összege, utóbbit az érintettek már
a gyermek két éves koráig
igénybe vehetik. A gyed maximális összege idén eléri a
bruttó 193 200 forintot, míg
a „diplomás gyed” az alapképzésben résztvevõ hallgatóknál 96 600 forintra, a
mesterképzésben résztvevõk
esetében 126 350 forintra
emelkedik.
MTI

Víziközmû Társulat tájékoztatója
A Nagykõrösi Víziközmû Társulat ezúton kéri az érintetteket, 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!

Gyász
Komonyi Sándor (1954)
Német Györgyné sz. Nagy Mária (1946)
Darai Gyuláné
sz. Fodor Klára (1931)
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10 ÉVES A BRENDA OPTICS,
A NAGYKÕRÖSI „LENCSEGYÁR”

Folytatás lapunk 1. oldaláról…

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester a cég vezetõivel, Takács Andrea termelésvezetõvel
és Bernd Fischer alapító-tulajdonossal megbeszélést is folytatott a gyárlátogatás elõtt.
Megtudtuk, hogy a cég fõ tevékenysége az optikai lencsék
gyártása, beszállítása a világ
endoszkóp gyártó cégeihez,
melyre jelentõs kereslet mutatkozik, fõleg inkább, közel
98%-ban külföldön.
„Fontosnak érezzük, hogy a
város legnagyobb példányszámú és leghitelesebb közszolgálati újságjában beszámoljunk
arról, hogy immár 10 éve mûködik a Brenda Optics Nagykõrösön, hiszen nagyon sok
nagykõrösi embernek is munkát ad. 10 évet megélni az szép
teljesítmény, gratulálok hozzá.” – mondta el dr. Körtvélyesi Attila az egyeztetésen, mire
Takács Andrea megerõsítette,

hogy igen, közel 80% a helyi
dolgozó. Megtudhattuk, hogy
orvostechnikai precíziós optikai lencséket gyártanak itt, például endoszkópokba is, amit a
mûtõsök használnak. Összetett, aprólékos munka, külön
gyártják a lencsét, a hozzá való
rudat. Magyarországon kettõ
helyre szállítanak be, mely közel 140 kórházban kerül felhasználásra, jelentõs árukereslet azonban inkább külföldön
van, fõleg Németországba történik szállítás, de India,
Olaszország, Hollandia, Lengyelországba is került már a
nagykõrösi lencsébõl. Nem
egyszer volt példa, hogy a tulajdonos külföldrõl kapott egy
e-mailt megrendelésre vonatkozóan, hiszen ma már könynyedén, bárhonnan elérhetõvé
váltak. A Brenda Optics
középtávú célja, terve, hogy a
jelenlegi pozíciót sikerüljön
megõrizni, erõsíteni. Igyekeznek minden lehetõséget ki-
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használni, a jelenlegi kormány
pár évvel ezelõtt foglalkoztatást támogató pályázaton sikerült nyerni, ami új kollégákkal
tudta bõvíteni a személyi állományt. „Nagyon szép Nagykõrös, tetszik a város, látható a
10 év alatt elért fejlõdés, ez vitathatatlan. Sok minden történt, elõtte teljesen más volt a
város, legutóbb például a városközpont újult meg, ami csodálatos lett.” – fogalmazott a
település arculatával kapcsolatban a német tulajdonos.
A gyárlátogatás során megtekintettük az egyes munkafolyamatokat, a gyártástól a minõségellenõrzésen át a csomagolásig. A klimatizált munkakörnyezet mellett igazán nyugatias, otthonos a telephely,
sok dolgozó asztalánál, a falon
személyes történetek, fényképek, üzenetek sorakoznak, melyek még otthonosabbá, még
barátságosabbá teszik a munkahelyet az ott dolgozóknak.

A körséta után következhetett
az ünneplés, elsõként Bernd
Fischer mondott köszönetet az
alkalmazottaknak és ajándékcsomagot, díszemléklapot és
virágcsokrot adott azoknak,
akik a 10 évvel ezelõtti alapítás
óta náluk dolgoznak. A közös
pezsgõs koccintást egy finom
ebéd követte, melyet megkoronázott a szülinapi torta.
Kívánjuk, hogy még nagyon
sokáig mûködjön a vállalkozás, minden tervet és elképzelést sikerüljön megvalósítani.
Boldog Születésnapot kívánunk a vezetõségnek és az ott
dolgozó kollégáknak is! HAJRÁ NAGYKÕRÖS! HAJRÁ
BRENDA!
TEKINTSÉK MEG
KÉPGALÉRIÁNKAT IS AZ
ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK NAGYKÕRÖS
FACEBOOK OLDALÁN!
Horváth Tibor
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„Két akarat van, amely egy irányba mozdul”
ÉVÉRTÉKELÉS A MEZÕÕRSÉG ÉS A RENDÕRSÉG KÖZÖTTI MUNKÁRÓL

Megtartotta kötelezõ, hagyományos közös évértékelését a Nagykõrösi Rendõrkapitányság és a nagykõrösi
mezõõri szolgálatokat biztosító Nagykõrös Város Önkormányzata az eddigi
együttmûködés és a közös
járõrszolgálata vonatkozásában január 31-én, szerdán. A
2017-es évértékelésen részt
vett dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester, Ambrus Zoltán r. ezredes, kapitányságvezetõ, Kishalmi Tibor r. alezredes kapitányságvezetõhelyettes, rendészeti osztályvezetõ, Holló Gábor r. õrnagy, Járõr- és Õrszolgálati
Alosztályvezetõ, Sipos László és Kenyeres Balázs mezõõrök.
Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester többek között
elmondta, hogy folyamatosan, havi szinten beszámol-

nak a mezõõrök és látszik,
hogy nyugalom van, nincsen
kiemelkedõ eset, gond, probléma. Eredményként említette, hogy a zártkerti lopások már nincsenek tömegével, mint régebben volt. Az
együttmûködést jónak értékelte, hiszen a mezõõrök
számíthatnak a rendõrségre
és fordítva is ez elmondható.
Ambrus Zoltán és kollégái az évértékelésen elmondták, hogy a külterületeken
valóban érezhetõ a mezõõrség jelenléte. A közös járõrszolgálat valóban erõsíti a
mezõõrök tekintélyét. „Én
megköszönöm a kollégáknak a munkáját, hiszen látom, hogy rendben, pontosan itt vannak, mennek ki,
csinálják. Amit lefektettünk
az együttmûködési megállapodásban, az mûködik rendesen. Én úgy érzem, jól

A nagykõrösi mezõõri szolgálat tevékenységi területei
megy ez a dolog, ennek a
folytatását kérem. Nagy köszönet a mezõõri szolgálatnak és az önkormányzatnak
is, hogy immár 3 éve fel lett
ez állítva ebben a formában.” – fogalmazott Ambrus
Zoltán kapitányságvezetõ.
Többek között az is elhangzott, hogy nagyon jó a mezõõrök személyes helyismerete, sokat kint vannak terepen, lehet rájuk számítani. A
közös szolgálatkor nagyon
jól ki tudják egymást egészíteni. Ez egy jó szimbiózis,
probléma nem merült fel.
Két akarat van, amely egy
irányba mozdul, próbáljuk
ezt a közös szolgálatot minél
többször megvalósítani.

HASZNOS
TUDNIVALÓK!
Az Ön mezõõre:
Térképen jelölt
I. sz. mûködési terület
(Kecskeméti és a Ceglédi
úttól jobbra esõ terület);
Neve: Sipos László;
Elérhetõsége:
06-20/543-2523
Térképen jelölt
II. sz. mûködési terület
(Kecskeméti és a Ceglédi
úttól balra esõ terület);
Neve: Kenyeres Balázs;
Elérhetõsége:
06-20/348-0921
Horváth Tibor

VISSZASZÁMLÁLÁS!
Zágráb és Dénes most már tényleg bármelyik pillanatban
visszaveheti a nagykõrösi Jobbik vezetését?

Képünk illusztráció! Vajon ki megy, és ki marad – egyik
bukni fog, csak idõ kérdése…
4

Olyan vezetõi vannak a Nagykõrösi Jobbiknak, akik semmit nem csinálnak – errõl jelent meg pár éve olvasói levél
Ábrahám Tibor újságjában,
mely arról is többször cikkezett ez idõ tájt, hogy továbbra
sem lehet tudni, miért tiltották ki Új-Zélandról Tornyi Bélát. Tornyi nem veszi észre, de
arra megy ki a játék, hogy õt
és Vágó Tibort kipöcköljék és
a Zágráb Nándor-Dénes Dé-

nes páros visszavegye a
Jobbikot tõlük. Ezért volt az,
hogy látványosan támadták
õket korábban, hol a vezetõ
szerkesztõ által, hol egy állítólagos Jobbik szimpatizáns olvasói levelében. Tornyi eközben vidáman tüntet együtt
Zágrábbal és az álcivil egyesület fórumaira is ellátogat. Azt
komolyan nem látja, hogy
Volner inkább Zágrábot választja, míg Zágráb mellette
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FOLYTATJUK!
HATALMAS EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉST
JELENTETTEK BE NAGYKÕRÖSÖN!

Jelentõs fejlesztés elõtt áll a
Nagykõrösi
Rehabilitációs
Szakkórház és Rendelõintézet
is, amely idén több mint 450
millió forintot fordíthat fejlesztésre. Errõl tartottak sajtótájékoztatóval egybekötött elõadást február 6-án, kedden.
A sajtótájékoztatón felszólalt
Dr. Ónodi-Szûcs Zoltán, az
Egészségügyért Felelõs Államtitkárság egészségügyért felelõs
államtitkára, Földi László, választókerületünk országgyûlési
képviselõje (FIDESZ-KDNP),
valamint Tankó Ágota, a Nagykõrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelõintézet fõigazgatója. Az eseményt nagy, országos médiaérdeklõdés kísérte,
jelen volt az ECHO TV, az M1,
valamint a TV2 és a CTV is. A
sajtótájékoztatón elhangzottakat több kórházi vezetõ, váro-

sunk polgármestere, alpolgármestere, települési képviselõk is
érdeklõdve hallgatták. Dr. Czira Szabolcs, városunk polgármestere a sajtótájékoztatót követõen külön nyilatkozott az
ECHO TV stábjának is.
Az Egészséges Budapest
Programból 250 millió forint áll
rendelkezésre az intézet fejlesztésére. Ebbõl a 200 millió forintból az orvosi mûszer ellátottságot javíthatják majd, és
informatikai fejlesztéseket is
megvalósíthatnak. Az intézet
emellett lehetõséget kap arra,
hogy 100 millió forintból megtervezze és végrehajtsa a következõ évben megvalósuló fejlesztését. Az Egészséges Budapest
Program forrásait az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ 38
millió forintos hatékonyságnövelõ támogatása, valamint uniós

programból további 118 milliós
fejlesztési forrás egészíti ki.
Az Egészséges Budapest
Program korábban említett
200 millió forintos forrásából
az intézmény terápiás és diagnosztikai eszközállományát
fejlesztik. Többek között EKG
készülékeket, UH diagnosztikai
készüléket, EKG terheléses
rendszert, kardiológiai rehabilitációs rendszert, hordozható õrzõmonitorokat, defibrillátort,
mágnes-és lézerterápiás eszközöket és digitális röntgent is beszereznek. Az intézmény informatikai ellátottságát is javítják.
Az Egészséges Budapest
Program további 100 millió forintos forrásából lehetõséget
kap az intézmény, hogy a két telephely épületének megújítását
megtervezze és végre is hajtsa.
A két telephely épületének

megújítása, klimatizálása a betegek komfortérzetének érdekében nagyon fontos. A kardiológiai rehabilitációs tornatermek megújítására és klimatizálására is sor kerül.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 38 millió forintos
konszolidációs forrását a Széchenyi téri telephely fûtési
rendszerének korszerûsítésére
fordították. A teljes rendszert
korszerûsítették. Új, zártrendszerû kondenzációs kazánokat
építettek be, és lecserélték a radiátorokat is. A Széchenyi téri
telephelyhez tartozó Magyar
utcai rendelõintézetben is új kazánt szereltek be.
Emellett a korábban említett
118 millió forintos uniós forrásból napelemes rendszert
építhet ki az intézmény.
Horváth Tibor

ült a legutóbbi fórumon, addig Tornyi a folyosón egy sötét sarokban, vagy a MSZP
tüntetését is nézhetnénk, ott
Volner épp csak kezet fogott
Tornyival, utána végig Zágráb
mellett állva beszélgettek.
Tornyi mellett ne feledkezzünk meg Vágóról sem, aki állítólag a Jobbik helyi elnöke,
de 2 hónappal a választások
elõtt Franciaországban van
(hetek óta), saját bevallása
szerint „kényszerpihenõn”.
Vágó Tiborra tényleg kár több
szót vesztegetni, elég megnézni facebook oldalát, ahová tavaly év végén ezt írta ki: „Ekkora hülyét, mint én!”.

Sétagalopp lesz Zágrábnak
és a szerényebb képességû Dénesnek
visszavennie
a
Jobbikot ezek után, úgy dörgölõdznek Volnerhez, mint a
kiskutyák Vona mellkasához.
Egyesek úgy gondolják, hogy
Zágráb már nem elégedne
meg egy polgármesteri székkel, õ a tûzvonalban, az elsõ
sorban akar állni, lehetõleg
már nem Vonával, hanem
Volnerrel, a csemõi cégtemetõssel az oldalán. Talán az sem
véletlen, hogy annak idején
mégis távoznia kellett mindkét
volt Jobbikos helyi elnöknek.
Dénes és Zágráb is Vona elnöksége idején lett kidobva a

pártból, elõbbi simán az izraeli titkosszolgálat irányítása
alatt álló mozgalomnak titulálta a Jobbikot, Zágráb pedig,
(akit a felesége elhagyott és Izraelbe távozott) a kommunistáktól, a volt MSZMP-s emberektõl akarta a pártot megtisztítani, de végül belebukott abba is. Vágó Tibor Franciaországban van „kényszerpihenõn”, de annyit üzent, hogy
még õ az elnök. Szeretnénk jelezni, hogy már régen nem õ
irányít, hanem láthatóan Zágráb és Dénes. Azért lassan eljön az eredmények bemutatásának az ideje, jó lenne, mielõtt még leváltják õket, Tornyi

és Vágó is összegezné, hogy
milyen érdemi tevékenységet
végzett választott képviselõként az elmúlt években.
Persze Zágráb Nándor hiába próbál visszamászni a Jobbikba, attól még be kell tartania, amit õ és Ábrahám Tibor
megígért: új konzervgyárat
kell építeniük és a csatornatámogatást kiegészíteni 200220 ezer forintra az érintetteknek. Nyomatékosan felszólítjuk õket, hogy ne tereljék el a figyelmet, ne lapítsanak, amit ígérgetnek, azt teljesítsék mihamarabb, még
2018-ban!
Horváth Tibor
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A hét kérdése
Zágráb Nándor azt írta közösségi oldalon bejegyzésében:
„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.”
Adódik a kérdés az MSZP helyi elnökéhez, László Ferenchez: Igaz-e ez az állítás?

Jogi felsõoktatási képzés indul helyben
Új, piacképes szakmákat nyújtó
képzésekre lehet jelentkezni
a nagykõrösi Károlira!

Hirdetés

6

A régi, már közkedvelt és ismert szakok mellett új képzések is indulnak a Károli Gáspár Református Egyetem
Nagykõrösi Fõiskolai Karán.
Minderrõl az egyetem dékánja, Szenczi Árpád számolt be
kollégáival együtt az oktatási
intézményben megtartott sajtótájékoztatón, 2018. február
5-én. Dr. Homicskó Árpád
rektorhelyettes a jogi képzés
szakértõjeként tartott ismertetõt. Ez év szeptemberétõl többek közt jogi felsõoktatási
szakképzés is indul Nagykõrösön, helyben a Károlin.
Homicskó Árpád kiemelte,
hogy úgy gondolták, hogy Budapest és Szeged mellett bizonyára van igény erre a képzési
formára ebben a régióban is.
A jogi asszisztens képzés idõtartama kétéves. Ez az idõ elég
lehet arra, hogy eldöntse a tanuló, hogy szeretné-e valóban
a jogászhivatást gyakorolni, és
esetleg tovább tanulni. A jogi
felsõoktatási szakképzés célja
olyan jogi alapismeretekkel
rendelkezõ szakalkalmazottak
képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, felkészültek jogászi tevékenység
elõkészítésére és képesek te-

hermentesíteni a jogászokat a
jogászi végzettséget nem
igénylõ feladatok alól. A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.
A Károli Gáspár Református Egyetem Nagykõrösi Fõiskolai Karán szintén ez év
szeptemberétõl csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ képzés is indul. A korábbi szakok is mind
megmaradnak. Az oktatási intézménybe február 15-éig adhatják be jelentkezésüket az
érdeklõdõk.
Szenczi Árpád dékán a sajtótájékoztatón külön köszönetet mondott a szervezésben való segítségért Nagykõrös város
polgármesterének és címzetes
fõjegyzõjének, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. A rendezvényen részt vett
Fodor Gábor, a térségi KLIK
igazgatója, aki felajánlotta egy
együttmûködési megállapodás
megkötését a Károli Gáspár
Református Egyetemmel.
LV
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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Közel fél évszázad szolgálat után nyugdíjba
vonul a nagykõrösi kórház ápolási igazgatója
Közel öt évtizedes szolgálat után
nyugdíjba vonul Vágány Tamásné,
a nagykõrösi kórház ápolási igazgatója.
Tankó Ágota fõigazgató az alábbi gondolatokkal mondott köszönetet eddigi áldozatos munkájáért.
Ha Ica életútját, tevékenységét
szeretnénk ismertetni, akkor ez az
életmû legalább öt, egymással
párhuzamos
„sínpályán-vágányon” futott. Az elsõ pálya a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban eltöltött
21 év lehet, ahol belgyógyászati
osztályon tanuló nõvérként kezdte
szakmai hivatását, és munka mellett elvégezte a nõvérképzõt.
Hamar eljött az idõ, amikor oktatónõvérré léptették elõ. Az egészségügyi fõiskolán szakoktatói diplomát
szerzett. Addig azt hitte, az egészségügyben a legszebb dolog a betegek ápolása, ám hamar rájött,
hogy az is csodálatos, ha olyan lelkiismeretes ápolónõket képezhet,
akik méltóan állnak a betegágy
mellett. Ceglédi idõszakának betetõzéseként a kórház rendelõintézetének fõnõvéreként tevékenykedett.
A második pálya a nagykõrösi Kórházban eltöltött majd 26 éve, hiszen 1992 októbere óta ápolási
igazgatóként irányítja a szakdolgozók magas szintû munkáját.
Megérkezésekor mind infrastrukturálisan, mind szakmailag egy leromlott kórházba érkezett, de mint tudjuk, hatalmas energiákkal rendelkezik, így rövid idõ alatt megkezdte az
intézet humán erõforrásának rendbetételét. Oroszlánrészt vállalt a kórházrekonstrukció mindennapjaiban.
Errõl Õ az alábbiakat mondta: „Fantasztikus élmény volt szinte az elsõ téglától újjáépíteni ezt az intézményt, ami odaérkezésemkor egy
lepusztult, elfekvõ kórház volt.
17 éve adódott úgy, hogy volt rá
politikai akarat és gazdasági lehetõség is, hogy a város felújítsa, én
pedig a kezdetektõl alakíthattam a
szakdolgozói szakmai gárdát.”
Hitvallása, hogy olyan szakmai
tudást kell átadnunk a nõvéreinknek, illetve meg kell tennünk annak érdekében mindent, hogy
partnereik legyenek az orvosoknak és a betegeknek is. Minél nagyobb tudású egy ápolónõ, annál

könnyebb a team tagjainak együtt
dolgoznia vele. Ezért elhatározta,
hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a szakdolgozók fõiskolai tanulmányokat, szakosítókat
végezhessenek, illetve különbözõ
konferenciákon részt vehessenek.
Képes volt többször régi fõigazgatónkkal szembemenni, és utolsó
csepp véréig harcolni, hogy a kollégák továbbtanulását engedélyeztesse.
Ica emberi nagyságát mutatja,
hogy nem féltette a kollégáktól tudását, hanem azt szerette volna, hogy
felfejlõdjenek, mert minõségi ápolást csak megfelelõ tudással rendelkezõ kollégákkal érhetünk el.
Ahhoz, hogy ne kizárólag a kórház költségvetését terheljék az iskoláztatás költségei, létrehozta a Minõségi Betegellátási Alapítványt,
amely lehetõséget ad sok kollégának tudásának bõvítésére.
Ezért találta ki a Nõvérbált is, hiszen ennek tiszta bevétele az alapítvány fõ bevételi forrása.
Mi, akik ismerjük, tudjuk, hogy elapadhatatlan energiákkal rendelkezik, ezért a munkaköri feladatain túl
konferenciák megszervezését indította útjára. Gerontológiai konferenciaként indult 1993-ban, és
mára már a Rehabilitációs Társaság, mint második legnagyobb
rendezvényét tartja nyilván a
Nagykõrösi Országos Továbbképzõ Rehabilitációs Konferenciát.
De hogy ne unatkozzon, illetve a
mellette dolgozó csapat, kitalálta a
Regionális Otthonápolási Konferenciát, amely minden év tavaszán kerül megrendezésre.
Hogy hûségét bizonyítsa Cegléd
városa felé, bábáskodott a daganatos betegek alapítványának létrehozásában, jótékonysági estet, valamint tudományos estet szervez a
daganatos betegek megsegítésére,
illetve, hogy felhívja a figyelmet,
hogy milyen fontos a megelõzés.

gyar Ápolási Egyesület területi és
országos munkájában, valamint a
szakdolgozói köztestület megszervezésében. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megalakításakor alapító volt, sokáig
részt vett tevékenységében, de az
utóbbi években már úgy gondolta,
jönni kell az új generációnak, át kell
adni a fiataloknak a feladatokat. Az
Egészségügyi Szakmai Kollégium
Ápolási Tagozati tanács tagjaként a
szakmai protokollok kidolgozásában
komoly részt vállalt.

A harmadik pálya a szakdolgozók
érdekvédelmi szervezeteiben való
részvétel. A Magyar Ápolási Egyesület elnökségi tagjaként tevékenykedett majd két évtizeden keresztül.
Hosszú éveken át az egyesület gazdasági feladatait látta el, az országos beszámolókból ítélve kifogástalanul. Kiemelt szerepet vállalt a Ma-

Ica több mint négy évtizede, pontosan 47 éve szolgálja a magyar
egészségügyet. Ismert és elismert
személyisége a magyar ápolás
ügyének. Szakmai munkájának elismeréseképpen Pro Sanitate,
majd Batthyány-Strattmann László-díjban részesült. Megkapta a
Kossuth Zsuzsanna emlékérmet,
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A negyedik pálya az otthonápolás.
Segíteni, támogatni, segíteni másokat, így érezte mindig, ez a küldetése. Amikor jogszabály lehetõséget adott rá, létrehozta lakóhelyén, Cegléden – mert azért hû maradt a városhoz – az otthonápolási
szolgálatát, amely mára már hospice feladatokkal is kibõvült. Jelenleg 22 fõ tevékenykedik azért, hogy
a ceglédi lakosoknak segítsen betegségük után a mindennapi életben. Ica ezt a munkáját is szívvel-lélekkel végzi, sokkal többet vállalva,
mint azt a szerzõdése kívánná. Ezek
a betegek mind az Õ betegei, akikért
erõn felül mindent megtesz. A tavalyi nõvérbáli beöltözött apácaruhája
híven jellemezte egyéniségét. Õ élete végéig egy gyógyító marad.
Az ötödik pálya a család. Meggyõzõdésem, hogy minden sikeres ember mögött egy biztos családi háttér
áll, és ez így van Ica életében is.
Magánéletében négy fiúval élte mindennapjait, férjével, Tamással, aki
agrármérnökként és pedagógusként
tevékenykedett. Legidõsebb fiuk,
Tomika szakjogász lett, a két kisebb
követte édesanyját az egészségügyi
pályán, Petike gyógytornász, Dénes pedig lassan kardiológus lesz.
De nagy reménysége van az öt unokában, akik közül már két kislányt is
kapott.

valamint 2014-ben a MESZK szakmai díjában részesült. Én úgy gondolom, hogy aki ennyire aktív életet
él, az nyugdíjasként is aktív életet
fog élni.
Búcsúzóként fogadd tõlem/tõlünk
a következõ idézetet, és ez vezesse következõ éveidet.
„Ne kérdezz, ne csodálkozz, fogadd el az utat, mit az élet nyújt
neked, fogadd el a tényt, hogy
az elõtted álló ösvény új irányba
vezet. Rázd le a miérteket és a
„mi lenne, ha…” kérdéseket, s
megszabadulsz kétségeidtõl.
Mindegy, miért – az már a múlté. Bármi volt is – fontos lehetett. A múlt rövid villanás csupán. A jövõt még be kell teljesíteni. A ma, ami itt vár. Járd végig utadat, mindig csak egy lépést lépve – bátorsággal, hittel,
határozottsággal. Emeld fel fejedet, s helyezd álmaidat a csillagok fölé. Lépteid hamarosan
határozottá válnak, szilárdan
állsz majd a földön. Sose álmodott út tárul fel elõtted, ez lesz a
legegyszerûbb, legsimább ösvény, mit valaha remélni mertél.
Bízz magadban állhatatosan, és
vágj bele az új utazásba. Felemelõnek, gyönyörûnek találod
majd, s szebbnek legmerészebb
álmaidnál.” – Vicki Silvers
Tudod, Icám, a vágányok és a sínek
a végtelenbe tartanak, messzire repítenek és remélem, hogy a kórháztól, valamint a kollégáktól kapott
ajándékból Te és Tamás egy nagyon
szép utazásra mentek.
Néha azért átjöhetsz piacnapon
piacozni.
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VICC SÁV

Az egyszeri agrárbárót akkora csillapíthatatlan földéhség
kínozta, így a bizottsági ülés helyett inkább foggyökérkezelésre ment.

Civil szervezetek figyelem!
Pályázatok elõkészítés alatt

A hét képe

Nagykõrös Város Önkormányzat képviselõ-testülete
februári ülésén hoz döntést a civileknek kiírásra kerülõ pályázatokról.
A kulturális, közmûvelõdési értékmegõrzõ, értékteremtõ és értékközvetítõ tevékenység, valamint a
sporttevékenység támogatására kiírt 2018. évi pályázatok kiírásai, adatlapjai a testületi döntést követõen
elérhetõk lesznek a www.nagykoros.hu oldalon.

Mindkét pályázat beérkezésének határideje

2018. február 23. péntek 12.00 óra
Lõrinczy Veronika

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves családját, barátait
a Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium Szülõi Közössége által
szervezett jótékonysági

HÓVIRÁG-BÁLRA
Ideje: 2018. március 3. 19 óra
Helye: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Nagykõrös, Ceglédi út 24.
Zene: Ézsiás János és zenekara
Vacsorajegy ára: 3500 Ft/fõ
Támogatójegy ára: 500 Ft/db
Menü:

A hóvirág után kinyílt a téltemetõ is, jelezve, hogy jön a
tavasz! – írta Karsay Istvánné Margit néni, 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!

Könyvudvari Vigasság

a Gyermekkönyvtárban

A menü: elõétel: hortobágyi húsos palacsinta tejföllel,
fõétel: csülkös marhapacal pörkölt, köményes burgonya, káposztával töltött csemege uborka, sütemény: lúdláb szelet
B menü: elõétel: hortobágyi húsos palacsinta tejföllel,
fõétel: mediterrán csirkecomb, óvári sertésborda, ínyenc
húsgolyók, steak burgonya, rizi-bizi, káposztával töltött csemege uborka, sütemény: lúdláb szelet
C menü: elõétel: hortobágyi húsos palacsinta tejföllel,
fõétel: rántott gomba, rántott sajt, rántott karfiol, tartármártás, steak burgonya, rizi-bizi, sütemény: lúdláb szelet

A vacsorajegy a Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium titkárságán
2018. február 26-ig megvásárolható
Tel: 06-53/351 922
Amennyiben módjában áll, kérjük, támogassa a rendezvényt
tombolatárggyal.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Szülõi Közösség vezetõsége

8

2018. február 03-án 10.00
órától Télbúcsúztató családi
játszóházba várták vendégeiket a Szabó Károly Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtárának dolgozói. A könyvtárosok Fésûs Éva: Mackó Bá-

csi árnyéka címmel bábelõadást mutatták be a résztvevõknek.
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Kõrösfoci torna

Szép nagykõrösi
eredmények
A Magyar Diáksport Szövetség, a Pest
Megyei Diáksport Szövetség megbízásából 2018. január 12-én került
megrendezésre a „B” kategóriás Pest
Megyei Torna Diákolimpia Döntõ a
Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola tornacsarnokában. 23 lány csapat
vett részt a versenyen.

A hagyományos korosfoci.hu
utánpótlás labdarúgó torna, idén
január 27-én került megrendezésre, a Lakitelek, a Törtel, a
Tiszakécske, a Jászkarajenõ, a Táborfalva, a Tápiógyörgye, a Nagykõrös és a Pilis csapatainak részvételével. Az egyenrangú csapatok játéka kiélezett küzdelmet hozott, a
legtöbb mérkõzésen csak egy gól
különbsége
döntött.
Végül
Lakitelek gárdája a Törtel elõtt
szerezte meg a kupát. A hazai csapat két gyõzelemmel, és két vereséggel a hetedik helyen zárta a tor-

nát. A legjobb hazai játékos Vas
Elek lett. A közel száz fiatal sportoló nevében is köszönjük a támogatást a Zorge Hun. Kft.-nek, a
CROWN Mo. Kft-nek, a Tibikernek, Nagy István õstermelõnek, a
sportszeretõ Tamási-Varga Pékségnek, a Rendszer-Klíma Kft.-nek és a
Hörmann Nagykõrösnek. Külön
köszönet illeti Deák Gábor igazgatót.
Sportbaráti üdvözlettel:
Ballai Ottó
fõszervezõ

Stabil, biztonságos lesz
Nagykõrös Város költségvetése
A szakbizottságok ezen a héten tárgyalták meg Nagykõrös Város
2018. évi költségvetési rendeletét.
Amennyiben a Képviselõ- testület is
igent mond a tervezetre, az elmúlt
évek gyakorlatának megfelelõen ismét stabil, biztonságos lesz a városi költségvetés. Az elõterjesztés tartalmazza, hogy az önkormányzat
2018-ban 1 204 368 ezer Ft támogatásban részesül a központi költségvetésbõl. Az elõzõ évhez képest
ez 15%-os növekedést jelent. A
közvilágítás fenntartásának támogatására mintegy 50 000 ezer Ft-tal, a
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására mintegy 25 000 ezer
Ft-tal több támogatást kap az ön-

kormányzat 2018. évben. Az önkormányzat általános mûködésének és ágazati feladatainak támogatása további jogcímein a 2017. évhez hasonló összegben részesült a
városunk.
Az önkormányzat költségvetési
bevétele: 3 246 357 ezer Ft, az elõzõ évi költségvetési maradvány
180 000 ezer Ft, költségvetési kiadása: 3 426 357 ezer Ft. A tárgyévi kiadásokat így teljes mértékben
fedezik a bevételek, külsõ finanszírozás (hitel) igénybevételére még a
tervezett fejlesztési célok megvalósításához sincs szükség.
LV

I. korcsoport: III. Nagykõrösi Kossuth
Lajos Általános Iskola – Felkészítõ:
Faragóné Kollár Éva; VI. Nagykõrösi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola –
Felkészítõ: Csete Zoltánné
I. korcsoport egyéni összetett: III.
Pletser Fanni, Nagykõrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola; IV. Koszta Zita,
Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola
II. korcsoport: I. Nagykõrösi Kossuth
Lajos Általános Iskola – Felkészítõ:
Faragóné Kollár Éva; VIII. Nagykõrösi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola –
Felkészítõ: Csete Zoltánné
II. korcsoport egyéni összetett: II.
Pletser Lilla, Nagykõrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola; III. Hertling Viktória,
Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola; III. Ragó Noémi, Nagykõrösi
Kossuth Lajos Általános Iskola
III-IV. korcsoport: II. Nagykõrösi
Kossuth Lajos Általános Iskola –
Felkészítõ: Faragóné Kollár Éva;
III. Nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola „A” – Felkészítõ: Csete
Zoltánné; VII. Nagykõrösi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola „B” – Felkészítõ:
Csete Zoltánné
III-IV. korcsoport egyéni összetett: II.
Horváth Luca, Nagykõrösi Kossuth Lajos
Általános Iskola; IV. Bartalus Nikolett,
Nagykõrösi Kossuth Lajos Általános
Iskola; V. Buzsák Dorina, Nagykõrösi
Kossuth Lajos Általános Iskola
Minden csapat oklevél-, az 1–3.
helyezett
csapat
éremdíjazásban
részesült. Az egyéni összetett verseny
1–6. helyezettje szintén éremdíjazásban
részesült.
Korcsoportonként az elsõ három
helyezett csapat jutott tovább a Torna
Diákolimpia Országos Elõdöntõbe.
Takács Judit
PMDSZ körzeti szakreferens

Híreinket, képgalériáinkat kövesse nyomon továbbra is az Önkormányzati Hírek Nagykõrös facebook
közösségi oldalainkon, valamint a www.nagykoros.hu városi honlapon!
XIII. évfolyam, 6. szám • 2018. február 9.
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Nõvérbál,
ahol a jó hangulat
táncot jár!

A bálok heteit éljük, szinte nincs olyan
hétvége, hogy ne lenne városunkban kisebb-nagyobb közönséget megmozgató
bál, zenés vacsora. Február 3-án a
hagyományos Nõvérbált rendezték
meg a Toldi iskolában.

egy kis könnyû joghurtos málnaszelet,
hogy legyen mit letáncolni. A tánchoz
a zenét a Fésûs Trió játszotta, a táncparkett pedig meg is telt
rendre. No persze az idén
sem maradhatott el a

meglepetéstánc és a tombola sem. Öszszességében? Aki ott volt, mivel jótékonysági bálon vett részt, úgy adakozhatott jó cél érdekében, hogy közben
egy remek hangulatú esten szórakozott. A legjobb kombináció!

Az aula elõtt – a Nõvérbálban
megszokottak szerint – a szervezõk üdvözölték és kísérték onnan asztalukhoz a bál résztvevõit.
Az est folyamán jó ütemérzékkel követték egymást az események. Dobóczi
Csaba zeneterapeuta Máté Péter dalokkal lepte meg a közönséget. Háromfogásos vacsora volt sült diós-fahéjas almával, sültes tállal, melyrõl nem
spórolták le az adagot, s mellé igazán
jólesett a felszolgált savanyúság, végül

10
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„Lásd a világot
a Holló szemével”
A tõsgyökeres nagykõrösi családból
származó Holló Róbert, mûvésznevén Robert Raven neve sokak által
ismerõsen csenghet. Ha esetleg névrõl nem is, legendás, egyedi hangjáról biztosan felismerik, hiszen a
Gong Rádió által évek óta vele ébredhetünk hétvégenként. Kalandos,
sokszínû életével pedig lassan meghódítja az egész világot…
ÖH.: Sokoldalú emberként, mind a
rádiózás, mind a fotózás és a divat
világa is meghatározó szerepet tölt
be az életedben. Beszélnél a kezdetekrõl?
– Kalandjaim a Toldi Miklós középiskolában kezdõdtek, hála Nagy
Attiláné Csík Ildikónak, felvettek
az irodalmi színpadhoz, s ezen keresztül az iskolarádióhoz is.
Diákönkormányzati tag, majd elnök lettem, így csöppentem bele a
tanulók kulturális életének szervezésébe, a rádiózásba pedig egyre inkább beleszerettem. Kezdetben
csak nagyszünetekben olvastunk fel
híreket, majd a Valentin-napi
üzenõfal címû rádiómûsornak köszönhetõen végre kibontakozhattam, improvizálhattam, s ekkor
született meg bennem a döntés,
hogy majd egyszer szeretném ezt
nagyban is csinálni.
Mindeközben, 16 éves koromban, a fotózás vált a másik szenvedélyemmé. Elsõ nagyobb munkám
Budapesten, a Mammut központban volt egy vizsga divatbemutatón, ahol egyaránt fotóztam nõi és
férfi modelleket is. A divat világa
magával ragadott. A kezdeti próbálkozásaim még itthon, a nappaliban zajlottak, pl. keresztanyukámék által varrott háttérrel, tapasztalatszerzésnek jó volt. 18 évesen érettségi vizsgát tettem, majd
elindultam azon az úton, hogy
mindezen álmaimat valóra váltsam.
ÖH.: Hogyan indultál el a megvalósítás útján?
– 2007-ben kezdtem el dolgozni
fotósként tengerjáró hajókon az
OPS céggel. Kisebb-nagyobb megszakításokkal, négy éven keresztül
utaztam, így már 22 éves koromra
36 országban jártam. Ezt követõen
Budapestre költöztem, s megnyitottam Budán a Raven Eyes Photo
Studio-t, melynek szlogenje volt:
„Lásd a világot a Holló szemével!”
Ekkor már ’Robert Raven’ néven
váltam ismertté a divatszakmában.
A stúdiós munkáim mellett értékesítõként is tevékenykedtem egy
Nikon Pro kereskedésben, 2011-

tõl pedig gyakorlati oktatóként is
dolgoztam Sütõ Enikõ modelliskolájában, ahol fotókat készíthettem
modellekrõl, késõbb órákat is tartva nekik, hogyan kell viselkedniük
egy fotózás alkalmával. Ezen munkám során, 2015-ig, a 6 éves kortól
az 50 éves korosztályig rengeteg
emberrel ismerkedtem meg, köztük
Miss Hungary jelöltekkel is, tapasztalatszerzésnek kiváló lehetõség
volt. Szintén 2011-tõl 13-ig Tõzsér
Judit ügyvezetõ igazgató asszonynak köszönhetõen már a Gong Rádiónál is dolgoztam Kecskeméten.
2013-ban pedig nyitottam Budán
egy vendéglátó egységet, konkrétan
egy Pubot, Popcorner néven. A helyiség fõ célközönsége az egyetemisták voltak, így mindig olyan
kulturális programokat szerveztünk
számukra, mint az irodalmi-zenés
esték, stand up mûsorok, irodalmi
kávéházak, hogy szórakozás közben is mûvelõdjenek. A Budapesten
töltött évek nagyon emlékezetes,
fontos és meghatározó idõszak volt
az életemben.
ÖH.: Rendkívül sokoldalú az életed, hogyan tudsz ilyen gyorsan
váltani egyik munkáról a másikra,
vagy éppen egyszerre csinálni enynyi mindent?
– Viszonylag lázadó típus vagyok, hamar hozok döntéseket,
szeretem magam kipróbálni több
területen is egyszerre, ez számomra kihívás, önmagam próbára tétele, a határaim feszegetése. Mindehhez sok erõt ad számomra az
összetartó családom, édesapám,
aki igazi példaképként szerepel az
életemben, édesanyám, aki nemcsak mint szülõ, nõvérem, aki
nemcsak mint testvér, hanem
mint legjobb barátaim is mindenben segítségemre vannak. Õk az
elsõk számomra.
Ehhez az életvitelhez továbbá elengedhetetlenül fontos az egészséges életmód, már 27 kilótól szabadultam meg, odafigyelek a táplálkozásra, sokat edzem, ebbõl is soksok energiát merítve…
Folytatva, mikor 2015-ben felszámoltam budapesti életem, hazaköltöztem, és Tõzsér Judit ügyvezetõ igazgató asszony jóvoltából
ismét a Gong Rádiónál kezdtem el
dolgozni hétvégenként, a reggeli
mûsorban. Fontos számomra a rádiózás, büszke vagyok arra, hogy hét
megyében hét frekvenciában szólunk, s 90%-ban pozitív, 10%-ban
építõ jellegû visszajelzéseket kapok.

XIII. évfolyam, 6. szám • 2018. február 9.

ÖH.: Említetted, hogy szereted a
kihívásokat mind a munkádban,
mind a magánéletedben…
– Igen, ismét egy új dologban
próbálom ki magam. Jelenleg reklámfilmeket, portfóliókat, videoklipeket forgatunk. Az új projektem ehhez is köthetõ, egy olyan
vlogot indítok majd február végétõl a nagykõrösi Country Tours
Utazási Iroda segítségével, amely
bemutatja a környezõ országokat,
továbbá Magyarország kevésbé ismert látványosságait videók és fotók formájában, így ismét rengeteg
utazás vár rám. Novemberben az
elsõ állomásom a varázslatos Szlovénia volt. Facebookon Raven Eye
Studio néven, Instagramon rober-

traven néven találnak meg, amely
majd kiegészül egy youtube csatornával is.
ÖH.: Mik a jövõbeni terveid?
– Szeretnék aktívabban részt
venni Nagykõrös kulturális életében, jövõbeni terveim között szerepel, hogy egy kulturális rendezvény
és eseményház megnyitásával vonzóvá tegyem a fiatalok számára a
kultúrát: koncertek, kiállítások,
borkóstolók, irodalmi estek szervezésével. Hosszútávon, Nagykõrösön tervezem a jövõm, itt szeretnék
családot alapítani, itt szeretném
gyermekeim felnevelni, hiszen példaértékû a város fejlõdése.
Beretvás Judit
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Köszönjük!

Önkormányzati Hírek

Január 28-án félévi ünnepi istentiszteletünk zárásaként minden
elsõ osztályos tanulónk egy-egy
szép, képes, gyermekek számára
készült Bibliát kapott ajándékba
gyülekezetünktõl annak örömére,
hogy megtanult olvasni. Igen lényeges számunkra, hogy a Szentírás minél hamarabb diákjaink
kezébe kerüljön. Ezúton is köszönjük ezt az immár hagyománnyá váló, megindítóan szép
gesztust. Köszönjük továbbá a
Nagykõrösi Református Egyházközség hûséges fenntartói támogatását, a szülõk segítségét, a pedagógusok, a pedagógiai munkát
segítõk, a dajkák, a technikai dolgozók áldozatos munkáját.
Soli deo gloria!
Egyedül Istené a dicsõség!
Arany Iskola

XXIX. GEO ESTEK

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

Oláh Róbert geográfus-történész a Nagykõrös Arany János Kulturális Központ
klubtermében bemutatja
„Az egészségföldrajz paradigmái, avagy a járványok rajzolta világkép változásai”
címû elõadást.

2018. FEBRUÁR 10. 17 ÓRA

ingyenes tájékoztató kiadvány
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dr. Czira Szabolcs polgármester
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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.
18.0197 – Lajosmizse
Felelõs vezetõ: Köves Béla
ügyvezetõ igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

Orvosi ügyelet telefonszáma:

Elektronikus
építési naplóval
építőipari
generál kivitelezés

53/350-377

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

A belépés ingyenes!

EU-ÉPÍTŐ KFT.

Hirdetés

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

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Nagykõrös, Nyársapát,
Kocsér

2018. február 12-étõl
KÕRISFA GYÓGYSZERTÁR
Nagykõrös, Ceglédi út 7/B
Tel: 53/353-598

2018. február 10–11-én
DR. ZSOLDOS ZOLTÁN
Nagykõrös,
Kecskeméti út 44.
Tel.: 53/350-703

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 17–18-án
DR. BAKSAI FERENC
Nagykõrös, Mintakert u. 32.
Tel.: 06-20/914-1333
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MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT!
Államtitkári prezentáció
a Nagykõrösi Gazdakör fórumán!

A Nagykõrösi Gazdakör szervezésében
tartottak gazdaköri gyûlést 2018. február
6-án, kedden a Kinizsi Étteremben. A napirendben szerepeltek a mezõgazdasági
támogatások, pályázati lehetõségek jelenlegi helyzete és a jövõbeni lehetõségek,
valamint szóba kerültek a kihívások az
agráriumban. A megjelenteket köszöntöt-

te választókörzetünk országgyûlési képviselõje, Földi László (FIDESZ–KDNP) és
Pesti Gábor, a gazdakör elnöke is. A meghívott elõadó Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért
felelõs államtitkára volt, aki egy látványos
prezentációval egybekötött elõadáson ismertette a legfontosabb tudnivalókat az

agráriumban dolgozóknak, valamint beszámolt az elmúlt 7 év fejlõdési irányairól.
A rendezvényen részt vett dr. Czira Szabolcs, Nagykõrös város polgármestere is,
aki a fórum elõtt személyes megbeszélésen is fogadta az államtitkárt.
A rendezvényrõl készült képeinket
megtalálja az Önkormányzati Hírek
Nagykõrös facebook oldalán!
Horváth Tibor

Temetõhegyi városrész
Folyik a megállapodások
megkötése
Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete arról
döntött, hogy támogatja a Temetõhegyi városrészen az útépítést. A fejlesztés önkormányzati és lakossági önerõbõl valósul meg. A beruházásra való igényt az ott élõk jelezték, az
õ kérésüknek megfelelõen épülhetnek meg az új utak, ha az
érintettek aláírják az ehhez szükséges megállapodást, és teljesítik a lakossági önerõ befizetését, melyek megkötését ezen
a héten megkezdték. A lakossági önerõ mindössze-

sen bruttó 34 840 000 Ft. Az önkormányzati
forrás 177 855 945 Ft, melyet kerekítve fogadott el a Képviselõ-testület, 185 000 000 forinttal.
LV

Beretvás Katalin: „Nagyon örülök, hogy végre van rá esély, hogy megépülnek az utak a Temetõhegyi városrészen, lakossági és önkormányzati összefogással. Borzalmasan sáros és kátyús az utcánk, a csapadékos idõszakban szinte megközelíthetetlenek a házaink. Szeretném,
ha végre jó minõségû burkolt úton járhatnánk haza mind kerékpárral,
mind autókkal. Bízom benne, hogy ebben az évben megvalósulhat ez a
fejlesztés is Nagykõrösön!”

Az aktuális mozimûsort keresse a
www.korosikultura.huhonlapon,
a Kõrös Art Mozi menüpont alatt, vagy a
facebook.com/korosartmozi web cím alatt!
Online jegyfoglalás: artmozi.korosikultura.hu
XIII. évfolyam, 6. szám • 2018. február 9.
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Éremesõ a Relevében

Január 27-e ismét egy hihetetlenül izgalmas nap volt a
Relevé Táncegyesület életében. Horváth Melinda, az
Egyesület vezetõje 80 táncosával elindult Budapestre,
hogy megmérettessék magukat az AMITA DANCE JAM
országos
táncversenyén,
mely idén 15 éve kerül megrendezésre. A Relevé TSE 12
éve töretlenül kiváló eredményekkel tér haza a versenyrõl.
A reggel 8-tól csaknem éjszakába nyúló versenyen sok
táncos lépett színpadra szólótól a formációkig jazz és
hip hop kategóriában, alsós
korosztálytól a felnõttekig.
A Relevé TSE Nagykõrösrõl hét koreográfiával nevezett a versenyre, gyermek,
felsõs és középiskolás kategóriában. Minden korosztályban sok és erõs ellenfelekkel álltunk szemben. Így
a Relevé TSE idén is elmondhatja, hogy országos
szinten minõségi oktatást,
tánctudást ad a tanítvá14

nyoknak. Az eredmények
mellett ez a fõ mondanivalója számomra a versenynek,
hogy visszaigazolja a befektetett munkát nekem, a táncosoknak és a szülõknek is.
EREDMÉNYEINK
Gyermek, Jazz, duó: Hoffer
Hanna és Holló Zsadányi
Norman: Arany fokozat és
Különdíj a legjobb színpadi
alakításért (7 évesen, elsõ
versenyük); Gyermek, Jazz,
Formáció: Junior csoport:
Macskák koreográfia, Ezüst
fokozat és különdíj a Legjobb jazz produkcióért; Különdíj: Gulyás Patríciának
korosztályában a legjobb
színpadi alakításért. Gyermek, Hip Hop Formáció:
Junior csoport: Ezüst fokozat; Felsõs, Jazz, Formáció:
Relevé Klub Starboy koreográfia Arany fokozat; Felsõs Jazz, Formáció: Relevé
Klub Cola koreográfia Ezüst
fokozat; Felsõs Jazz, Formáció: Junior Plusz csoport
Hey Mama koreográfia:

Bronz fokozat; Középiskola,
Jazz, Formáció: Exotic csoport Swish koreográfia:
Arany fokozat. Külön elismerés volt a versenyen, hogy
a verseny fõszervezõje két
különdíjat osztott ki gyermek és felsõs korosztály, illetve a középiskola és felnõtt
korosztályának legjobb koreográfusának. Az általános
iskolai korosztály Legjobb
koreográfusa díját a Relevé
TSE elnöke, Horváth Melinda kapta.
Hirdetés
Nyiri Húsbolt Kft.
*NRRTSG+ T 
NYITVA TARTÁS
K-P: 7.00-12.00
14.00-17.30
Szo.: 8.00-12.00

AKCIÓ! feb. 13–17.
Juhbeles virsli
1450,-/kg
Páros debreceni 1350,-/kg
Lecsókolbász
790,-/kg
F. házi májas
1390,-/kg
.HQüPÀMDV
,-/kg
Lókolbász
1800,-/kg
S.comb, lapocka, oldalas,
tarja, karaj, dagadó 990,-/kg
Erzsébet Plusz kártya elfogadóhely!

!@MJJēQSXēU@KHRkYDSGDSũ
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Az eredmények mellett óriási büszkeséggel és élménnyel
tértünk haza! Köszönöm a tanítványaim kitartását, a szülõk közremûködését és Nagykõrös Város támogatását,
melynek köszönhetõen minõségi fellépõ ruhákban állhattunk színpadra. Még több lelkesedéssel készülünk az új koreográfiákkal és márciusban
ismét megmérettetünk a Magyar Látványtánc Szövetség
Területi kvalifikációján.
Horváth Melinda

álláshirdetés!

Nagykõrösön
a Zombori Szerviz, gyakorlattal
rendelkezõ, megbízható

AUTÓSZERELÕ
munkatárs
jelentkezését várja.
2750 Nagykõrös,
Ceglédi út 21/c.
zomboriautohaz@t-online.hu
06-20/9-416-324
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IV. KÕRÖS JUDO KUPA

Petra. Hetedik helyen végzett
Bodzsár Béla, Farkas Tamás,
Fehér Benedek, Kürtösi Ádám,
Kovács Donát és Zsarnai
Zsolt. Nem ért el helyezést, de
remekül küzdött Cseh Attila.
Vasárnap délelõtt a 10 év alattiak játékos küzdelmi edzésére
került sor ahol 16 egyesület 85
kezdõ szintû kis sportolója
mérte össze tudását fokozott
edzõi felügyelet mellett. Itt

A kiváló szervezõi munkának
valamint a szülõk és a támogatók hathatós segítségének köszönhetõen ismét remek sikert
hozott a IV. Kõrös Judo Kupa
utánpótlás verseny, amely immár negyedik éve Nagykõrös
egyik legnagyobb sporteseményévé nõtte ki magát. A két
napon keresztül lebonyolított
megmérettetésnek szokás szerint a Kossuth Lajos Általános
Iskola tornacsarnoka adott otthont. Kiváló mezõny gyûlt öszsze, hiszen az elsõ napon 64
egyesület (köztük 6 külföldi)
közel 490 versenyzõje lépett
szõnyegre diák és serdülõ
korcsoportokban. Örvendetes
tény volt, hogy rengeteg nagykõrösi szurkoló látogatta meg
az eseményt és remek hangulatot teremtve kora estig biztatták a helyi versenyzõket. Meg
is lett az eredménye, hiszen az
egyéni eredmények alapján
számított csapatversenyben 64
ponttal az elõkelõ második
helyre futottak be a Ceglédi
VSE csapata mögött, aki 73
pontot szerzett. Harmadik lett
a Szatymaz szintén 64 ponttal,

negyedik az RHDSE 61 és ötödik a JUDO SZK csapata 46
ponttal. A második helyen teljes pontazonosság miatt holtverseny alakult ki, itt az egyesületi indulók létszáma döntött
a végsõ helyezésekrõl. Az egyéni versenyek során számos különdíj talált gazdára, mivel
korcsoportonként és nemenként is elismerést vehettek át a
legtechnikásabb versenyzõk. A
Kõrös Judo SE egyéni eredményei: Két aranyérmet szerzett
Barta Gábor, aki diák korcsoportban és serdülõ korcsoportban is megnyerte súlycsoportjának küzdelmeit. Szintén
aranyérmet szerzett Horváth
Luca, aki szintén magabiztosan
nyerte súlycsoportját. Ezüstérmes lett Bagó Boglárka és
Utassy Henrietta. Harmadik
helyen végzett Budai Gábor,
aki szintén harmadik lett serdülõ korcsoportban is. Szintén
harmadik helyen végzett Kornyik Máté, az elsõ versenyes
Pomázi Lola, valamint a remekül küzdõ Török Csaba. Ötödik helyezést ért el Ragó Noémi, Pavolek Dorka és Károly
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egyik súlycsoportban sem hirdettek gyõztest, így mindenki
aranyérmet vehetett át, aki
bátran szõnyegre lépett. A Kõrös Judo SE edzõi is elégedettek lehettek ezen a napon is,
hiszen a mutatott teljesítmények alapján megállapítható
volt, hogy egy igazán ügyes és
tehetséges kis gárda bontogatja
szárnyait, amely majd képes lehet az idõsebbek eredményeinek megismétlésére. Ezen a napon szõnyegre lépett: Gál Adrienn,
Petrák
Norbert,
Rimóczi László, Précsényi
Dénes, Vasai-Szabó Henrietta,
Nagy Luca, Illés Benett,
Rafael Mário, Szabó Nóra,
Halászy
Mátyás,
Cseh

Dominik, Kiss Bence, Margit
Levente, Margit Zsombor és
Sáfár Maximilián. A verseny
ünnepélyes megnyitóján – egy
talán kissé nehezebben megszerezhetõ – különdíjat is átadott az egyesület, amely Kornyik József több éves áldozatos
szervezõ munkáját ismerte el
egy névre szóló gravírozott
serleggel. Az egyesület ezúton
fejezi ki köszönetét nem csak
neki, hanem minden szülõnek,
versenyzõnek, segítõnek és támogatónak, akik összefogása
nélkül nem valósulhatott volna meg ez a remek sportesemény.
KÕRÖS JUDO SE
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KULTÚRHÁZAK
ÉJJEL-NAPPAL
NAGYKÕRÖSÖN!

„Helyben van a sokszínûség” – hirdette a mottó a
Kultúrházak
éjjel-nappal
programsorozatot, melyre
2018. február 3-án került
sor a Nagykõrösi Arany János Kulturális Központban,
Nagykõrös elsõ alkalommal
csatlakozott ehhez az országos színvonalas eseményhez.
Egész nap változatos programok várták egészen 22:00
óráig az érdeklõdõket, a kulturális központ átjárható-bejárható volt. Igazán kiváló,
ingyenes, családbarát rendezvény volt, itt mindenki
megtalálta a számára kedves
és hasznos elfoglaltságot a
legkisebbektõl az idõsekig.
Délelõtt óta készültek a fánkok és csörögefánkok, mely
jól jött a szellemi feltöltõdés
mellé. Hogy mi várta azo-

kat, akik ellátogattak a rendezvényre? Például bemutatkoztak kézmûves és ismeretterjesztõ csoportok, vidám
nótázásban volt részünk a
Kis István Népdalkör elõadásában, melyet egy pörgõs
néptáncbemutató követett.
A színházteremben is egymást váltották a bemutatkozó elõadások, a Nagycsaládosok Nagykõrösi Egyesülete például prezentációs vetítéssel és színpadi jelenettel is
bemutatta szervezetüket és
azt, hogy milyen feladatok,
örömök, olykor nehézségek
vannak egy tényleg „nagy”
családban. A mosoly és a vidámság édenkertje egyértelmûen a tükörterem volt,
ahol különbözõ babás, kisgyermekes foglalkozások
várták a szülõket és csöppsé-

güket, volt dédelgetés és muzsika is. Akik szerették volna
megnézni, hogy milyen is
lett Nagykõrös új mozija,
azokat filmnézésre várták a
Kõrös Art Moziba. A rendezvényen lehetõséget kapott, hogy bemutatkozzon,
megismertesse munkásságát
a Díszítõmûvészkör, a Vizuális Mûhely vagy éppen a
Nagykõrösi Fotóklub is. Reméljük, hogy jövõre is megrendezésre kerül az esemény
és akkor még a havazás sem
fog senkit elriasztani attól,
hogy ellátogasson a „kultúrházba”.
Horváth Tibor

Tekintsék meg
a rendezvényrõl készült
fényképeinket az Önkormányzati Hírek Nagykõrös
facebook oldalán!

